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REZUMAT: Analiza socio-economică a gradului
şi potenţialelor de dezvoltare, precum şi a problemelor
existente, scoate în evidenţă aspecte importante, care au
fost luate în considerare în procesul de structurare a
politicii româneşti de dezvoltare regională în context
european. În procesul creării şi consolidării unor structuri
economice regionale competitive, există şi trebuie
îndepărtate unele obstacole.

ABSTRACT: A socio-economic analysis of
the extent and potential for development and of the
existing problems highlights major issues that have
been taken into account in structuring the
Romanian regional development policy in the
European context. In the process of creating and
strengthening competitive regional economic
structures, there are some obstacles that must be
removed.
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1. INTRODUCERE
Creşterea economică regională are un
suport fundamental în sectorul particular. Pentru
acest motiv, întărirea capacităţii concurenţiale a
sectorului privat trebuie să
reprezinte o
prioritate esenţială în aceşti ani. Apariţia unor
noi locuri de muncă şi obţinerea unor venituri
mai mari depind şi de măsura în care firmele şi
întreprinzătorii obţin rezultate bune pe plan
regional, naţional şi internaţional, de modul în
care aceştia reuşesc să cucerească poziţii pe

1. INTRODUCTION
Regional growth has a fundamental
support in the private sector. For this
reason, strengthening the competitive
capacity of the private sector must be a key
priority in these years. The emergence of
new jobs and achieving higher incomes
depends on the extent to which firms and
entrepreneurs achieve good results at
regional, national and international level,
the way they fail to seize positions in
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pieţele învecinate sau să recucerească pieţele
proprii. Pentru a se realiza aceste premise este
nevoie de consolidarea întreprinderilor viabile
existente, precum şi de crearea altora noi.
Un sprijin financiar eficient trebuie să
conducă la diminuarea lipsurilor diagnosticate în
capacitatea productivă proprie a sectorului
privat. Lipsurile privind dotarea cu capital se
reflectă în rezultatele slabe obţinute şi foarte
adesea în investiţii proprii reduse. Din această
cauză, perspectiva sprijinirii investiţiilor, mai
ales a celor efectuate de întreprinzători
particulari, are un rol determinant în procesul
revigorării economiei româneşti, pe plan
naţional şi regional. În acest sens, se impune
sprijinirea acelor investiţii de la care se aşteaptă
un aport substanţial în ocuparea forţei de muncă
şi mobilizarea
potenţialelor de dezvoltare
regională. Sprijinul financiar trebuie să
urmărească, mai ales, întărirea capitalului din
agricultură, industrie şi serviciile adiacente. O
strategie de dezvoltare care
urmăreşte
revigorarea bazei industriale trebuie să ţină
seama de tradiţiile industriale regionale
specifice. Profilul industrial al regiunilor ţării
trebuie să aibă aspecte specifice, în fiecare
regiune urmând a fi dezvoltate acele sectoare
industriale pentru care se oferă cele mai bune
avantaje relative. Întreprinderile mici şi mijlocii
au un rol pozitiv în creşterea ofertei de bunuri şi
servicii.
Trecerea spre societatea informaţională
şi societatea cunoaşterii reprezintă pentru
economia şi societatea românească una dintre
cele mai însemnate provocări. Pentru a beneficia
de avantajele societăţii informaţionale este
necesară impulsionarea introducerii pe o scară
cât mai largă a posibilităţilor pe care le oferă
societatea informaţională, precum şi folosirea
acestor posibilităţi în domenii cât mai diverse,
inclusiv pe plan regional şi local. O reţea bine
constituită şi eficientă de telecomunicaţii este
neapărat necesară pentru trecerea la societatea
informaţională şi pentru dezvoltarea serviciilor
de telecomunicaţii.
Infrastructura economică reprezintă o
condiţie esenţială în procesul dezvoltării,
necesitând
însemnate
investiţii.
Între

neighboring markets or to recover their
markets. To achieve these preconditions it
is needed to strengthen existing viable
enterprises and create new ones.
Effective financial support should
lead to reduction in productive capacity
gaps diagnosed on one’s own private
sector. Shortages of capital equipment are
reflected in poor results obtained and very
often reduction of investments. For this
reason, the prospect of supporting
investments, particularly those of the
individual entrepreneur, has a leading role
in reviving the Romanian economy,
nationally and regionally. In this regard, it
is necessary to support those investments
expected to have a substantial contribution
to employment and regional development
potential mobilization. Financial support
should aim, above all, at strengthening the
capital in agriculture, industry and related
services. A development strategy which
aims to reinvigorate its industrial base has
to take account of specific regional
industrial traditions. Industrial profile of
the country's regions must be on specific
issues in each region to be developed for
those industries that offer the best relative
advantage. SMEs play a positive role in
increasing the supply of goods and
services.
Transition to an information and
knowledge society and economy of the
Romanian society is one of the most
significant challenges. To benefit from
this, the information society should be
focused on boosting the broadest possible
opportunities the information society offer
and use these opportunities in areas as
diverse as possible, including at regional
and local level. A well established and
effective telecommunications system is
absolutely necessary for the transition to
an information society.
Economic infrastructure is a
prerequisite in the development process,
requiring considerable investment. Among
the important components of economic
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componentele importante ale infrastructurii
economice, care necesită spijin finaniciar,
menţionăm: accesul la arealele industriale şi de
servicii, prin asigurarea de legături coerente şi
uşoare la reţeaua de transport; reabilitarea şi
revitalizarea arealelor industriale abandonate, pe
care s-au desfăşurat activităţi miniere,
industriale, militare; reproiectarea tronsoanelor
ineficiente şi dezvoltarea unei noi infrastructuri
pentru activităţile industriale moderne.
În zonele cu potenţial turistic este
necesară îmbunătăţirea infrastructurii turistice.
Se va acorda o atenţie specială dezvoltării ofertei
care contribuie la prelungirea timpului de sejur
al clienţilor şi la îmbunătăţirea gradului de
utilizare a capacităţilor de cazare.
Dezvoltarea şi utilizarea efectivă a
infrastructurii cercetării şi a transferului de
tehnologie constituie premise importante ale
dezvoltării economice naţionale. Este necesară o
infrastructură modernă şi puternică a ştiinţei şi
cercetării, precum şi o infrastructură pentru
calificarea
şi
perfecţionarea
pregătirii
profesionale. Volumul
sprijinului acordat
trebuie să ţină seama de situaţiile regionale
specifice şi de eficienţa economică a unităţilor
deja existente.
Dezvoltarea
economică
durabilă
necesită şi includerea protejării mediului în
strategiile regionale de dezvoltare economică. Pe
fundalul deficitelor infrastructurale relevate, se
impune protejarea mai atentă a mediului şi
înlăturarea daunelor provocate. O atenţie
specială trebuie acordată epurării apelor
reziduale. Unul din elementele esenţiale al
strategiei naţionale de dezvoltare îl constituie
intensificarea activităţilor menite să contribuie la
îmbunătăţirea calităţii aerului, scăderea emisiilor
şi utilizarea raţională a energiei. În acelaşi timp
se impune valorificarea potenţialelor de creştere
care rezultă din aceste activităţi.
Prioritatea esenţială a strategiei
dezvoltării resurselor umane trebuie să se
îndrepte spre politici active de ocupare, spre
crearea de noi locuri de muncă. Politica
resurselor umane şi cea a ocupării trebuie să
ajute la depăşirea greutăţilor actuale cu care se
confruntă regiunile. Complementar cu locurile

infrastructure, which requires financial
support we would mention: access to
industrial and service areas, ensuring
consistent and easy links to transport,
rehabilitation
and
revitalization
of
abandoned industrial areas within which
mining activities were conducted, such as
industrial, military ones and redesigning
sections to develop a new infrastructure for
modern industrial activities.
In areas with tourism potential it is
necessary
to
improve
tourism
infrastructure. It will be paid particular
attention to supplies that contribute to the
prolongation of stay for clients and
improve capacity of utilization of facilities.
Infrastructure development and
effective use of research and technology
transfer are important premises of national
economic
development.
Modern
infrastructure and strong science and
research are necessary to improve skills
and training. Volume support should take
account of specific regional situations and
the economic efficiency of existing units.
Sustainable economic development
requires the inclusion of environmental
protection
and
regional
economic
development strategies. On the background
of relevant infrastructure deficits, one must
be careful to protect the environment and
not cause removal damage. Special
attention should be paid to waste water
treatment. One essential element of
national development strategy is to
intensify activities designed to improve air
quality, lower emissions and rational use
of energy. At the same time this requires
capitalization of the growth potential
resulting from these activities.
Key priorities of human resource
development strategy must move towards
active employment policies, to create new
jobs. Human resources policy and
employment should help to overcome the
current difficulties facing the region.
Additional jobs offers by enterprises,
especially private ones, must be developed
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de muncă oferite de întreprinderi, îndeosebi
particulare, trebuie dezvoltate şi alte posibilităţi
de ocupare a forţei de muncă prin iniţierea de
politici active de ocupare a şomerilor.
România se confruntă cu probleme
majore la scară macro şi microeconomică, care
influenţează negativ capacitatea ţării de a relansa
activităţile
economice.
La
scară
macroeconomică există o bază restrânsă de
industrii competitive, cu capital propriu
insuficient, precum şi mari rămâneri în urmă în
constituirea unor servicii moderne. La nivelul
firmelor există mari probleme în domeniul
finanţării şi al managementului. Dezvoltarea
economică este frânată de infrastructura
insuficientă, neadaptată activităţilor economice
eficiente.
Premisele esenţiale pentru evoluţia
economică pozitivă la nivelul regiunilor de
dezvoltare constituite sunt: creşterea ponderii
sectorului privat, dezvoltarea
potenţialului
ramurilor economice competitive, îmbunătăţirea
calificării şi perfecţionării profesionale a
resurselor umane, adoptarea unui management
performant, dezvoltarea societăţii civile. Planul
Naţional de Dezvoltare a României urmăreşte
cea mai bună utilizare a resurselor umane,
materiale şi financiare, pentru dinamizarea şi
optimizarea activităţilor în domeniile relevante
pentru dezvoltarea regională.
În concordanţă cu cerinţele etapei
actuale, politica regională în România se înscrie
pe următoarele axe de dezvoltare: I Îmbunătăţirea structurii economice regionale; II
- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii
regionale şi locale; III - Dezvoltarea resurselor
umane; IV - Dezvoltarea turismului; V Stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării
tehnologice şi crearea societăţii informaţionale;
VI - Dezvoltarea economico-socială a spaţiului
rural.

and an active employment policy for the
unemployed must be initiated.
Romania faces major problems at
macro and micro scale, adversely affecting
the country's ability to boost economic
activities. At the macroeconomic level
there is a limited base of competitive
industries, with insufficient capital, and
large backlogs in the provision of modern
services. The companies have big
problems in finance and management.
Economic development is hindered by
inadequate infrastructure, inappropriate
and inefficient economic activities.
Essential prerequisites for positive
economic development in the existing
regions are: increasing the private sector,
developing the potential competitive
economic
sectors,
improvement
of
qualification and professional development
of human resources, adoption of
performance management, development of
civil
society.
Romania's
National
Development Plan seeks the best use of
human, material and financial, to boost and
optimize activities in areas relevant to
regional development.
In
accordance
with
the
requirements of the current stage, regional
policy in Romania is part of the following
development axes: I - Improving regional
economic structures; II - Improvement of
regional and local development; III Human resource development; IV Tourism development; V - Developing
research, technological development and
creation of information society; VI Socio-economic development of the
countryside.
2.

PROPOSALS FOR A ROMANIAN
DEVELOPMENT MODEL AT A
REGIONAL LEVEL

2. PROPUNERI PENTRU UN MODEL DE
DEZVOLTARE LA NIVEL REGIONAL
The main priorities and measures of
ÎN ROMANIA
Principalele priorităţi şi măsuri de regional development, selected from those
dezvoltare ale regiunilor, selectate din Strategiile of Regional Development Strategies,
respective de Dezvoltare Regională, integrate în integrated into the priority objectives and
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structura obiectivelor prioritare şi a măsurilor
corespunzătoare cuprinse în Planul Naţional de
Dezvoltare sunt următoarele pentru:
¾ Regiunea Nord-Est:
- dezvoltarea IMM prin sprijinirea creării de
noi IMM productive şi dezvoltarea celor
existente, a unor centre de cercetări pentru
IMM, sprijinirea transferului de tehnologie,
crearea de parcuri industriale care să
utilizeze infrastructuri ale fostelor
întreprinderi de stat şi ale vechilor
platforme industriale, acordarea de
consultanţă pentru IMM, constituirea unor
reţele de informaţii pentru afaceri;
- dezvoltarea infrastructurii fizice prin
reabilitarea/modernizarea drumurilor de
acces spre zone industriale, turistice, de
munte şi a reţelei de distribuire a gazului
metan,
precum
şi
prin
modernizarea/dezvoltarea
infrastructurii
telecomunicaţiilor;
- dezvoltarea turismului şi a serviciilor
pentru turism, a agro-turismului şi a altor
categorii de turism alternativ, dezvoltarea
infrastructurii drumurilor şi a infrastructurii
adiacente în zonele de munte;
- dezvoltarea rurală prin crearea de IMM cu
profil agro-industrial şi de servicii,
dezvoltarea eco-fermelor, promovarea şi
comercializarea produselor locale agricole
şi neagricole, dezvoltarea infrastructurii
rurale;
- dezvoltarea resurselor umane prin
intermediul trainingului pentru manageri şi
personalul IMM în vederea calificării
profesionale, reconversiei profesionale, de
asemenea al trainingului pentru pentru
persoanele ocupate în
agricultură, în
administraţia publică locală, pentru servicii
în turism şi în tehnici de protejare a
mediului;
- legat de protejarea mediului: investiţii în
tehnologii prietenoase mediului şi în
utilităţi publice, reciclarea deşeurilor,
reabilitarea zonelor afectate de dezastre
naturale şi de activităţile antropice.
¾ Regiunea Sud-Est:
- dezvoltarea IMM prin sporirea numărului

appropriate measures included in the
National Development Plan are the
following for:
¾ North East Region:
- SME development by supporting the
establishment of new production and
development of existing SMEs, the
SME research centers, support
technology transfer, creation of
industrial
parks
to
use
the
infrastructure
of
former
state
enterprises and old industrial sites,
advice for SMEs, establishment of
information networks for business;
- Development
of
physical
infrastructure
rehabilitation
/
upgrading of access roads to industrial
areas, tourist, mountain and natural
gas distribution network and through
modernization of telecommunications
infrastructure development;
- Development of tourism and tourism
services, agro-tourism and other types
of alternative tourism, infrastructure
development adjacent roads and
infrastructure in mountain areas;
- Human resource development through
training for SME managers and staff to
professional qualification, retraining,
also for training of persons employed
in agriculture, public administration,
tourism services and environmental
protection techniques;
- Related to environmental protection:
environmental friendly technologies
and investment in public utilities,
recycling, and rehabilitation of areas
affected by natural disasters and
human activities.
¾ South East Region:
- Increased development of SMEs
through
advisory
centers,
entrepreneurship and management
techniques, application of SME loan
schemes and incentives for export
activities of SMEs;
- Rural development through economic
diversification
of
rural
areas,
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-

-

-

-

-

¾
-

-

de centre de consultanţă, dezvoltarea
supporting
farmers'
associations,
spiritului antreprenorial şi a tehnicilor de
providing direct investment for
development of farms and know - how
management, aplicarea unor scheme de
împrumut pentru IMM şi a unor
and technology transfer in agriculture,
making marketing of agricultural and
stimulente pentru activitatea de export a
IMM;
rural products;
of
transport
dezvoltarea rurală prin diversificarea - Development
infrastructure, public utilities (running
economică a zonelor rurale, sprijinirea
water, gas, electricity), infrastructure
asociaţiilor de fermieri, acordarea de
development necessary to SMEs,
investiţii directe pentru dezvoltarea
supporting research and innovation
fermelor, know - how şi transfer
centers in rural areas;
tehnologic în agricultură, efectuarea
marketingului produselor agricole şi - Human resource development by
organizing training courses for young
rurale;
people in vocational qualification
dezvoltarea infrastructurii transporturilor,
a utilităţilor publice (apă curentă, gaze,
required for employment, training for
unemployed people occupied and
electricitate), dezvoltarea infrastructurii
necesară IMM, sprijinirea cercetării şi a
disadvantaged people and their
centrelor pentru inovaţii în mediul rural;
integration into the labor market;
dezvoltarea resurselor umane prin - Development of tourism infrastructure
organizarea de cursuri pentru calificarea
and tourist areas, accomplishing
profesională a tinerilor în meserii cerute
investments to protect cultural values,
de piaţa muncii, cursuri pentru şomeri,
tourism
development
and
persoane
neocupate
şi
persoane
diversification of services for tourism;
dezavantajate, preum şi integrarea - Protect the environment by industrial
acestora pe piaţa muncii;
rehabilitation, afforestation support,
dezvoltarea turismului şi a infrastructurii
upgrading environmental monitoring
zonelor turistice, realizarea unor investiţii
systems
and
management
of
pentru protejarea valorilor culturale,
environmental factors.
dezvoltarea serviciilor pentru turism şi ¾ South Region:
diversificarea ofertei turistice;
- Diversification and expansion of the
protejarea mediului
prin reabilitarea
region's industrial base through the
development of productive SMEs,
siturilor
industriale,
sprijinirea
industrial rehabilitation and their
împăduririlor, modernizarea sistemelor de
monitorizare a mediului şi managementul
preparation for other activities,
factorilor de mediu.
creation
of
industrial
parks,
Regiunea Sud:
development
of
physical
diversificare şi extinderea bazei industriale
infrastructure;
a regiunii prin dezvoltarea IMM - Rural Development of SME that
productive, reabilitarea siturilor industriale
process local resources, organic
şi pregătirea lor pentru alte activităţi,
production of agricultural products;
crearea de parcuri industriale, dezvoltarea - Development of tourism and tourism,
infrastructurii fizice;
organization of marketing activities
and promotion of tourism, cultural
dezvoltarea rurală, a unor IMM care să
prelucreze resursele locale, obţinerea de
values and protecting natural areas
produse agricole ecologice;
with tourism potential, develop
dezvoltarea turismului şi a serviciilor în
specialized hunting and fishing
tourism;
turism, organizarea de acţiuni de
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-

¾
-

-

-

-

-

-

marketing şi promovare a turismului, - Human resource development by
protejarea valorilor culturale şi a zonelor
organizing training courses for
retraining of staff in the service sector,
naturale cu potenţial turistic, dezvoltarea
turismului specializat în vînătoare şi
and other categories of unemployed
people.
pescuit;
dezvoltarea resurselor umane prin ¾ South-West Region:
organizarea de cursuri pentru recalificare - Development of SMEs through
technology transfer to SMEs, creation
profesională a personalului din sectorul
of productive SMEs, business services
servicii, a şomerilor şi altor categorii de
and research centers for SME business
persoane neocupate.
development;
Regiunea Sud-Vest:
dezvoltarea IMM
prin transferul - Tourist infrastructure development
through direct investment and tourism
tehnologic pentru IMM, crearea de noi
activities in protecting the cultural and
IMM productive, servicii pentru afaceri şi
natural areas of tourist interest,
centre de cercetare pentru dezvoltarea
activităţii IMM;
promotion of agro-tourism and cultural
tourism, marketing of the region,
dezvoltarea infrastructurii turistice prin
investiţii directe în activităţi turistice şi în
courses for the tourism staff;
protejarea valorilor culturale şi a zonelor - Rural development, marketing of rural
naturale de interes turistic, promovarea
products, improving rural product
agro-turismului şi a turismului cultural, a
quality;
marketingului la nivelul regiunii, - Human resource development by
cursurilor pentru personalul ocupat în
organizing training courses for
turism;
unemployed and other unoccupied
dezvoltarea rurală, a marketingului pentru
population, youth and women in
produse rurale, îmbunătăţirea calităţii
professions required by the labor
produselor rurale;
market, and for the development of the
dezvoltarea resurselor umane prin
managerial
and
entrepreneurial
organizarea de cursuri de calificare pentru
capacity;
şomeri şi alte categorii de populaţie - Infrastructure development, the current
neocupată, pentru tineri şi femei în meserii
water network, telecommunications
cerute de piaţa muncii, precum şi pentru
and electricity in rural areas,
supporting housing construction;
dezvoltarea capacităţilor manageriale şi
antreprenoriale;
- Protect the environment and investing
dezvoltarea infrastructurii, a reţelei de apă
in new technologies for environmental
curentă, de telecomunicaţii şi de
protection
and
energy
saving,
electricitate în zonele rurale, sprijinirea
organizing activities for environmental
construcţiei de locuinţe;
awareness, monitoring environmental
protejarea mediului şi efectuarea de
risk;
investiţii în noi tehnologii pentru protecţia - Attracting FDI through ad hoc
mediului şi pentru economisirea energiei,
marketing activities and by promoting
organizarea
de
acţiuni
pentru
the benefits of legislation for
conştientizarea
problemelor
privind
disadvantaged areas and free zones.
mediul, monitorizarea riscurilor privind ¾ West Region:
mediul
- Private sector development and
atragerea de investiţii străine directe prin
promoting investment by supporting
acţiuni de marketing ad-hoc şi prin
technology transfer, development of
promovarea avantajelor oferite de
SMEs in the manufacturing sector,
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¾
-

-

-

-

-

-

¾
-

legislaţia zonelor dezavantajate şi a
investment in public infrastructure,
zonelor libere.
creating technology parks
- Development of tourism and rural
Regiunea Vest:
dezvoltarea
sectorului
privat
şi
tourism, rehabilitation of public
utilities
in
areas
of
interest,
promovarea investiţiilor prin sprijinirea
transferului de tehnologie, crearea de
development and modernization in
mountain resorts, the personnel
IMM în industria prelucrătoare, realizarea
working in tourist services;
de investiţii în infrastructura publică,
- Rural
development,
basic
crearea de parcuri tehnologice;
infrastructure in rural areas (roads,
dezvoltarea turismului şi agroturismului,
water,
gas,
sewerage,
reabilitarea utilităţilor publice în arealele
telecommunications),
setting
up
turistice, dezvoltarea şi modernizarea
collection centers for agricultural
infrastructurii în staţiunile de munte,
products, as well as SMEs in the
calificarea personalului care lucrează în
processing of agricultural products,
servicii turistice;
dezvoltarea rurală, a infrastructurii de
development of craft activities,
financial support for the purchase of
bază în mediul rural (drumuri, apă
curentă,
gaze,
canalizare,
equipment;
telecomunicaţii), înfiinţarea de centre de - Developing human resources through
colectare a produselor agricole, precum şi
retraining redundant labor in the labor
de IMM în domeniul prelucrării
required trades and other active
produselor
agricole,
dezvoltarea
employment measures of population;
activităţilor meşteşugăreşti, acordarea de - Improvement of the environment by
sprijin financiar pentru finanţarea
reducing pollution effects in affected
achiziţiei de echipamente;
areas, with special attention to tourist
dezvoltarea resurselor umane prin
areas,
environmental
monitoring
recalificarea
forţei
de
muncă
system modernization and expansion
disponibilizate în meserii cerute de piaţa
of waste collection system, recycling
muncii, precum şi prin alte măsuri active
of reusable materials;
de ocupare a populaţiei;
- Development of basic infrastructure
îmbunătăţirea calităţii mediului prin
(running water, gas, sewage) and
telecommunications in the areas with
diminuarea efectelor poluării în zonele
low economic and social development.
afectate, cu atenţie specială pentru zonele
turistice, modernizarea sistemului de ¾ North West Region:
monitorizare a mediului şi extinderea - Creating
a
favorable
business
sistemului de colectare a deşeurilor,
environment to develop a diversified
economy
and
enhancing
the
reciclarea materialelor refolosibile;
dezvoltarea infrastructurii de bază (apă
attractiveness of the region by:
developing infrastructure to support
curentă,
gaze,
canalizare)
şi
a
telecomunicaţiilor în zonele cu dezvoltare
private sector economic development
economică şi socială scăzute.
activities based on local resources,
entrepreneurship and local initiative,
Regiunea Nord-Vest:
crearea unui mediu de afaceri favorabil
boosting economic cooperation and
technology transfer;
dezvoltării unei economii diversificate şi
creşterii atractivităţii regiunii prin: - Sustainable
rural
development
dezvoltarea infrastructurii de susţinere a
through:
rehabilitation
and
sectorului privat, dezvoltarea activităţilor
development
of
physical
infrastructure, exploitation of local
economice bazate pe resurse locale,
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-

-

¾
-

-

-

-

-

¾
-

dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a
iniţiativei locale, stimularea cooperării
economice şi a transferului de tehnologie;
dezvoltarea durabilă a spaţiului rural prin:
reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
fizice, valorificarea resurselor locale,
dezvoltarea serviciilor, reabilitarea şi
protejarea calităţii mediului;
dezvoltarea şi utilizarea eficientă a
resurselor umane prin calificarea
şi
recalificarea forţei de muncă, organizarea
unor cursuri speciale de pregătire pentru
şomeri şi pentru alte categorii de populaţie
dezavantajate.
Regiunea Centru:
dezvoltarea IMM şi a mediului de afaceri
prin sprijinirea înfiinţării de noi IMM
productive, sprijinirea transferului de
tehnologie,
promovarea
produselor
industriale şi meşteşugăreşti, aplicarea
unor noi scheme de finanţare;
dezvoltarea agro-turismului şi a turismului
montan, îmbunătăţirea serviciilor turistice,
dezvoltarea unor activităţi pentru atragerea
turiştilor (artă populară, târguri cu produse
meşteşugăreşti, spectacole folclorice,
evenimente religioase etc);
dezvoltarea agricolă şi rurală, a
infrastructurii rurale de bază, precum şi a
serviciilor rurale şi agricole, diversificarea
activităţilor rurale;
dezvoltarea localităţilor şi a serviciilor
sociale prin efectuarea unor lucrări de
protecţie împotriva inundaţiilor şi
alunecărilor de teren, crearea unor servicii
de sprijin a persoanelor din categorii
dezavantajate;
protejarea mediului şi a valorilor culturalistorice, reciclarea deşeurilor industriale şi
menajere, dezvoltarea reţelei de epurare a
apelor şi de canalizare.
Regiunea Bucureşti-Ilfov:
sprijinirea sectorului privat şi promovarea
investiţiilor prin transferul de know-how,
modernizarea întreprinderilor cu potenţial
viabil, dezvoltarea industriei de înaltă
tehnologie, dezvoltarea infrastructurii
afacerilor, a cercetării aplicate şi a

-

¾
-

-

-

¾
-

-

-

-

resources,
service
development,
rehabilitation and protection of the
environment;
Development and efficient use of
human
resources
through
requalification and labor organizing
special
training
courses
for
unemployed and other disadvantaged
population groups.
Center Region:
SME development and business
environment by supporting the
establishment of new productive
SMEs, supporting technology transfer
to
promote
industrial
and
manufacturing products, applying new
financing scheme;
Development of agro-tourism and
mountain tourism, improving tourism,
development of activities to attract
tourists (folk art, handicraft products
fairs, folk performances, religious
events, etc.);
Environmental and cultural values,
historical, industrial and household
waste recycling, development of water
treatment and sewage.
Bucureşti - Ilfov Region:
Supporting private sector investment
and promote transfer of know-how,
upgrading
potentially
viable
enterprises,
high-tech
industry
development, business infrastructure
development, applied research and
development;
Development and modernization of
roads, rail network, development and
improvement of interregional transport
of goods and persons, utilities and
technical infrastructure development;
Developing human resources through
retraining unemployed from industry
and other disadvantaged population
groups, supporting youth employment
and women;
Tourism development by making
investments in tourist infrastructure
and tourism and historical sites
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-

-

-

dezvoltării
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
drumurilor, a reţelei de căi ferate,
dezvoltarea şi îmbunătăţirea transportului
interregional
de bunuri şi persoane,
dezvoltarea
infrastructurii
tehnicoedilitare;
protejarea mediului, diminuarea poluării
apei, aerului şi solului;
dezvoltarea resurselor umane prin
recalificarea şomerilor proveniţi din
industrie, precum şi a altor categorii de
populaţie
dezavantajate,
sprijinirea
ocupării tinerilor şi femeilor;
dezvoltarea turismului efectuând investiţii
în infrastructura turistică şi situri turistice
şi istorice recunoscute, promovarea
turismului cultural – ştiinţific, dezvoltarea
serviciilor turistice.

3. CONCLUZII
În privinţa cooperării interregionale,
apreciem că trebuie să existe două variante de
abordare: derularea de colaborări punctuale,
chiar complementare, mergând pe sistemul
reciprocităţii, între oricare judeţ dintr-o regiune
şi alte judeţe ale ţării, pe coordonatele impuse de
priorităţile de dezvoltare ale acestor regiuni;
derularea relaţii de cooperare între regiunile de
dezvoltare înţelese ca un tot unitar, pe proiecte
cu grade diferite de complexitate şi de relevanţă
regională. În acest sens, este necesar ca regiunile
respective să-şi definească priorităţile (strategii
judeţene), ceea ce ar permite interconectarea şi
armonizarea diverselor programe de dezvoltare.
Totodată, pentru dezvoltarea regiunilor
Romîniei trebuie să se ţină seama de
documentul Comisiei Europene intitulat
„Europa 2020”. Priorităţile urmărite sunt:
o creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii
bazate pe cunoaștere și inovare;
o creștere durabilă: promovarea unei economii
mai eficiente din punctul de vedere al utilizării
resurselor, mai ecologice și mai competitive;
o creștere favorabilă incluziunii: promovarea
unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței
de muncă, care să asigure coeziunea socială și
teritorială.

recognized,
developing
cultural
tourism - the scientific development of
tourism.
3. CONCLUSION
In the interregional cooperation, we
appreciate that there must be two types of
approach: run-off collaborations, even
complementary, running on the system of
reciprocity, between any county within a
region and other counties, the details
required by the development priorities of
these regions, progress of cooperation
between developing regions understood as
a whole, the projects with varying degrees
of complexity and regional relevance. In
this respect, it is necessary to define
regional priorities (county strategy), which
would
allow
interconnectivity
and
harmonization of various development
programs.
However, for developing the
regions of Romania it must take in account
the document of European Commission
entitled "Europe 2020". The priorities are:
¾ a smart growth: developing an
economy based on knowledge and
innovation;
¾ a sustainable growth: promoting a
more resource efficient, greener and
more competitive economy;
¾ a inclusive growth: fostering a highemployment economy delivering
social and territorial cohesion.
To define the direction it wants to
be by 2020, the Commission proposes the
following main objectives:
¾ 75 % of the population aged 20-64
should be employed;
¾ 3% of the EU's GDP should be
invested in R&D;
¾ The "20/20/20" climate/energy
targets should be met (including an
increase to 30% of emissions
reduction if the conditions are
right);
¾ The share of early school leavers
should be under 10% and at least
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Pentru a defini direcția în care vrea să evolueze
Uniunea Europeană până în anul 2020,Comisia
propune următoarele obiective principale:
75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și
64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;
3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetaredezvoltare (C-D);
obiectivele „20/20/20” în materie de
climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o
reducerea emisiilor majorată la 30%, dacă există
condiții favorabile în acest sens);
rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă
sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din
generația tânără ar trebui să aibă studii
superioare;
numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar
trebui redus cu 20 de milioane.
Este necesar să se acorde prioritate acelor
proiecte care au o importanţă majoră pentru
dezvoltarea economică a regiunilor. Se impune
adoptarea de măsuri concrete, rapide, chiar în
cazul unor proiecte de mai mică amploare,
subregionale sau chiar locale. Este necesară o
concentrare a sprijinului financiar al statului şi al
fondurilor europene pe câteva direcţii de
acţiune. Apreciem că ritmul de creştere
economică depinde de modul în care se reuşeşte
mobilizarea potenţialului endogen de dezvoltare
al ţării şi al fiecărei regiuni componente, precum
şi de mărimea sprijinului financiar acordat
priorităţilor de dezvoltare stabilite prin Planul
Naţional de Dezvoltare. Procesele referitoare la
transformări economice structurale trebuie să
fie însoţite de măsuri de protecţie socială
corespunzătoare.

40% of the younger generation
should have a tertiary degree;
¾ 20 million less people should be at
risk of poverty.
It is necessary to give priority to
those projects which are of major
importance for the economic development
of regions. It requires fast, concrete
measures, even for smaller scale projects,
sub-regional or local. There is a need to
focus on the financial support of the state
and on EU funds over several courses of
action. We appreciate that growth rate
depends on how it manages to mobilize
endogenous development potential of each
country and region components, size and
financial support to development priorities
established by the National Development
Plan. Processes related to structural
economic changes must be accompanied
by adequate social protection measures.
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