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Rezumat: Prima parte a lucrării vizează conceptul de dezvoltare regională, așa cum a fost acesta enunțat și 

clarificat într-o serie de documente adoptate în Uniunea Europeană. O altă secțiune a acestei expuneri are în vedere 

reglementarea politicii regionale în România, în conformitate cu specificitățile ei și cu actele juridice normative 

comunitare. Ultima parte a eseului conturează, în mod sintetic, o parte din impedimentele ce privesc punerea în 

practică a politicii regionale. Argumentele majore în favoarea susţinerii politicii regionale sunt pur economice, dar 

este necesar să luăm în considerare şi factorii sociali, politici, de mediu. Modalităţile de punere în aplicare a politicii 

regionale sunt diferite de la regiune la regiune, în funcţie de particularităţile fiecăreia; mecanismele specifice se 

regăsesc la nivelul autorităţilor locale, care, prin reprezentanţii lor, stabilesc direcţiile pe care dezvoltarea regională 

trebuie să o parcurgă în cadrul fiecărei regiuni. 

 

Cuvinte cheie: politica regională; Uniunea Europeană; România; impedimente. 

 

 

Considerații introductive 

 

În Uniunea Europeană, coeziunea socială este prioritară în configurarea strategiilor şi programelor; 

de aceea, trebuie analizaţi factorii instabilităţii sociale, şi anume diferenţele teritoriale dintre regiuni. În acest 

context, s-a considerat necesară elaborarea unei politici de dezvoltarea regională, care să conţină un 

„ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în 

parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, 

dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă” [1].  

Dezvoltarea regională joacă un rol important în politica economică şi socială a fiecărui stat membru; 

ca atare, integrarea României în spaţiul european nu a fost posibilă fără clarificarea şi consolidarea problemei 

regionale, aceste aspecte presupunând abordarea diverselor domenii economice, sociale, politice din fiecare 

regiune.  

Mai mult decât atât, tendinţele actuale din economia mondială forţează politica regională să se 

ajusteze necesităţilor unui proces competitiv în dezvoltare şi schimbă accentul de la subdezvoltare la 

competitivitate [2]. 

Considerăm că acest studiu poate prezenta interes pentru autoritățile publice centrale de a elabora și 

a înlătura deficiențele existente în legislația corespunzătoare domeniului examinat, potrivit reglementărilor 

juridice existente la nivelul Uniunii Europene și bunelor practici din statelele membre ale acesteia. Însă, de 

un real folos sunt aceste considerații mai ales pentru autoritățile publice locale, care ar putea îmbunătăți în 

mod vădit procesul de absorbție a fondurilor europene conferite pentru aplicarea concretă, efectivă și 

eficientă a politicii regionale. 

 

1. Conceptul de dezvoltare regională în Uniunea Europeană 

Dezvoltarea regională  este „dezvoltarea care răspunde nevoilor prezentului, fără a compromite 

capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi” [3]. 

Obiectivele majore ale politicii europene de dezvoltare regională se referă la: diminuarea 

diferenţelor de dezvoltare socio-economică de la nivelul unui anumit teritoriu, stimularea potenţialului 

acestuia, precum şi prevenirea apariţiei unor noi dezechilibre. 

Regiunea reprezintă elementul fundamental, în legătură cu care se emit teorii, se elaborează metode 

şi tehnici de investigaţie specifice, se definesc obiective şi măsuri, ca şi instrumentele ce permit punerea lor 

în aplicare.  

O regiune poate fi definită ca „o zonă a unui teritoriu având un ansamblu de caracteristici interne 

(proprii) distincte şi consistente (acestea putând fi fizice sau umane), care îi conferă o anumită unitate 

semnificativă şi care o distinge de alte zone învecinate” [4], cu „o anumită autonomie în raport cu autoritatea 

centrală” [5].  
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În documente oficiale ale Uniunii Europene, noţiunea de regiune este mai puţin conturată.  

Un moment important în evoluţia politicii comunitare privind dezvoltarea regională îl reprezintă 

adoptarea, în 1986, a Actului Unic European [6], în care se consacră importanţa politicii regionale, în măsură 

să atenueze disparităţile regionale. 

Titlul XVI din Tratatul privind Comunitatea Europeană, parte integrantă a Tratatului de la 

Maastricht [7], este intitulat “Coeziunea economică și socială“, prin care Comunitatea urmărește reducerea 

decalajului între nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și întârzierea regiunilor mai puțin favorizate, 

inclusiv a zonelor rurale (art.130 A alineatul 2). 

Un alt document elaborat în 1998 în domeniu este Rezoluția referitoare la politica regională 

comunitară [8] (denumită și Carta europeană a regionalizării), în care Parlamentul European s-a pronunțat 

cu privire la o regionalizare a Comunității Europene. Documentul menționat anterior a definit regiunea ca 

fiind „un teritoriu care formează, din punct de vedere geografic, o unitate netă sau un ansamblu similar de 

teritorii, în care există continuitate, în care populaţia posedă anumite elemente comune şi doreşte să-şi 

păstreze specificitatea astfel rezultată şi să o dezvolte, cu scopul de a stimula progresul cultural, social şi 

economic”. 

Tratatul de Reformă de la Lisabona [9] (adoptat în octombrie 2007 şi intrat în vigoare în 2009) 

include conceptul coeziunii teritoriale printre obiectivele Uniunii Europene; astfel, “coeziunea economică şi 

socială” devine “coeziune economică, socială şi teritorială”, ceea ce permite Uniunii să abordeze disparităţile 

existente, determinând mai multă coerenţă între politicile sectoriale ale Uniunii.  

Discuţia despre coeziunea teritorială impune abordarea problematicii specifice a politicilor urbane, 

care a reprezentat permanent o componentă cheie a politicii europene de dezvoltare regională. Prin adoptarea 

“Cartei de la Leipzig – pentru oraşe europene durabile” [10], reforma politicii de coeziune pentru perioada 

de programare 2007-2013 a adus elemente noi de abordare a acestei dimensiuni, sporind interesele naţionale 

pentru dezvoltarea unor strategii specifice dedicate dezvoltării urbane. În acest sens, Carta menţionată mai 

sus a recunoscut conceptul de „dezvoltare urbană integrată”, – apărut la începutul anilor ’90 – abordat ca 

tehnică şi practică administrativă de dezvoltare urbană de o serie de oraşe europene, dar şi ca dimensiune a 

politicii urbane în cadrul mai larg al politicii regionale a Uniunii Europene.  

Politica integrată de dezvoltare urbană este un proces în care sunt coordonate aspectele spaţiale, 

sectoriale şi temporale ale domeniilor cheie ale politicii urbane. În acest sens, Carta face o serie de 

recomandări: 

1. utilizarea mai intensă a abordărilor integrate ale politicii de dezvoltare urbană prin: crearea şi 

asigurarea unor spaţii publice de bună calitate; modernizarea reţelelor de infrastructuri şi creșterea eficienţei 

energetice; inovaţia proactivă şi politicile educaţionale; 

2. acordarea unei atenţii speciale zonelor defavorizate în contextul oraşului ca tot unitar prin: 

urmărirea unor strategii de dezvoltare a mediului fizic; consolidarea economiei locale şi a politicii locale 

privind piaţa forţei de muncă; educaţia proactivă şi politicile de pregătire a copiilor şi tinerilor; promovarea 

unui transport urban eficient şi la preţuri accesibile. 

De un real interes, în contextul dat, este documentul elaborat de Comisia Europeană, intitulat Europa 

2020. O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii [11], care 

propune trei priorități, legate intrinsec de dezvoltarea regională: creștere inteligentă (dezvoltarea unei 

economii bazate pe cunoaștere și inovare); creștere durabilă (promovarea unei economii mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive); creștere favorabilă incluziunii 

(promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și 

teritorială). 

Orientările integrate pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020, actualizate în 2015, au 

fost determinate în două acte juridice importante: Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului privind 

Orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii Europene [12] și Decizia 

(UE) 2015/1848 a Consiliului privind Orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor 

membre pentru 2015 [13]. 

 

2. Dezvoltarea regională în România 

2.1. Considerații preliminare 

Integrarea statelor în Uniunea Europeană şi, în consecinţă, implementarea politicii sale de coeziune 

la nivel descentralizat, în cadrul regiunilor de dezvoltare, a presupus un efort administrativ-instituţional 

concertat, la nivel central şi local, fiecare stat încercând să găsească formula cea mai adecvată, conform 

tradiţiilor şi culturii administrative proprii. Însă, acesta este un proces deschis, în continuă transformare, 

deoarece se bazează pe învăţare continuă şi pe adaptare la schimbările din mediul exterior. 

http://juridica.ugb.ro/
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În contextul european, regiunile care fac subiectul politicilor de dezvoltare, sunt desemnate potrivit 

Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale Statistice (NUTS) şi sunt comparate (regiunile de pe acelaşi nivel) în 

funcţie de indicatori specifici, cum ar fi produsul intern brut pe locuitor şi rata şomajului structural.  

NUTS structurează statistic unităţile teritoriale ale Uniunii pe trei niveluri ierarhice, realizând unităţi 

structurale de mărime comparabilă, ceea ce permite armonizarea statisticilor regionale ale ţărilor membre, 

efectuarea de analize pe plan regional în cadrul Uniunii Europene, elaborarea politicilor regionale 

comunitare etc. Nivelul unităţilor teritoriale statistice se stabileşte pe clase de mărime, după numărul 

populaţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1059/2003 [14]. În România, aceste nivele se 

prezintă potrivit tabelului de mai jos. 

 

Tabelul nr.1. Nivelurile unităţilor teritoriale statistice din România 

Nivelul Unitatea teritorială Numărul populaţiei Observaţii 

Minim Maxim 

NUTS 1 Macro-regiune 3 000 000 7 000  000 Neaplicabil 

NUTS 2 Regiune de 

dezvoltare 

800 000 3 000 000 8 regiuni 

NUTS 3 Judeţ 150 000 800 000 42 judeţe 

Sursa: prelucrare autor potrivit Regulamentului (CE) nr.1059/2003 al Parlamentului European  şi al 

Consiliului 

 

Redresarea principalelor dezechilibre regionale din România, diminuarea diferenţei între nivelurile 

de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile defavorizate pot fi atinse prin 

contribuţia instrumentelor structurale de finanţare a programelor elaborate în cadrul politicilor europene, 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cea mai 

consistentă contribuţie revenind primului instrument, considerat cel mai important fond de care beneficiază 

ţara noastră. 

În România, politica de dezvoltare regională se realizează la nivelul NUTS 2 (figura nr 1), nivelul 

disparităţilor dintre aceste regiuni fiind urmărit la nivelul mai multor indicatori economici şi sociali, cel mai 

important şi relevant rămânând valoare PIB/locuitor. Evoluţia în timp a acestui indicator reflectă creşterea 

sau descreşterea disparităţilor inter-regionale şi stă la baza deciziilor politice privitoare la modul de alocare a 

fondurilor structurale şi a celorlalte instrumente financiare. 

 

Figura nr.1. Regiunile de dezvoltare în România 

 

Legendă: 

N-E – regiunea Nord-Est 

N-V – regiunea Nord-Vest 

Vest – regiunea Vest 

Centru – regiunea Centru 

S-E – regiunea Sud-Est 

S-V – regiunea Sud-Vest Oltenia 

Sud – regiunea Sud Muntenia 

Bucureşti – regiunea Bucureşti – Ilfov 

 

 

 

Sursa: prelucrare autor potrivit datelor din 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, p.5, http://www.mdrl.ro/_documente/POR/POR_august_07.pdf 

 

2.2. Documente de referinţă privind dezvoltarea regională a României  

Programul Naţional de Reformă (PNR) 2015 [15] 

Programul Naţional de Reformă (PNR) constituie platforma-cadru pentru definirea reformelor 

structurale şi a priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020, în concordanţă 

cu traiectoria de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020. Acest document are ca obiectiv fructificarea 

potenţialului de creştere prin stimularea competitivităţii şi productivităţii, consolidarea coeziunii sociale şi 

teritoriale, crearea de noi locuri de muncă. 

http://juridica.ugb.ro/
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PNR 2015 continuă reformele pe termen lung asumate în PNR 2011-2013 şi reformele pe termen 

scurt şi mediu prevăzute în PNR 2014. 

 

Planul de Acţiuni Prioritare  

Planul de Acţiuni Prioritare [16] a fost adoptat pentru a pune bazele implementării exerciţiului 

financiar 2014-2020, obiectivele sale vizând evitarea unei pierderi semnificative de fonduri la data de 31 

decembrie 2015, concomitent cu demararea în bune condiţii a perioadei de programare 2014-2020 [17]. 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională (SNDR) 2014-2020 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională (SNDR) 2014-2020 [18] reprezintă documentul 

cadru pentru fundamentarea programelor de finanţare din fonduri externe/comunitare, naţionale şi/sau locale, 

care au ca scop dezvoltarea regională. 

Obiectivul general stabilit prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională îl reprezintă  

îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, prin asigurarea bunăstării, protecţiei mediului şi coeziunii economice 

şi sociale pentru comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze resursele în mod eficient şi să valorifice 

potenţialul de inovare şi dezvoltare echilibrată economică şi socială a regiunilor. 

 

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 [19] este singurul program care are o abordare 

regională, având ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor 

infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

Obiectivele specifice ale programului menţionat sunt detaliate printr-o prezentare succintă a axelor prioritare 

(AP), a obiectivelor tematice (OT), precum şi a priorităţilor de invesţii (PI). Toate acestea trebuie să 

corespundă obiectivelor incluse în Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii. 

 

Carta Verde a Dezvoltării Regionale  

În perioada 1996 – 1998, s-a derulat un proiect în cadrul Programului PHARE pentru politica de 

dezvoltare regională iniţiat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, în urma căruia a fost elaborat, în 

1997, documentul intitulat Carta Verde. Politica de dezvoltare regională în România [20]. Aceasta din urmă 

este structurată în două mari părţi. Prima parte cuprinde precizări relevante referitoare la politicile de 

dezvoltare regională în Uniunea Europeană. În acest sens, se realizează, mai întâi, o privire retrospectivă 

asupra politicilor naţionale de dezvoltare regională. Se face, apoi, referire la controlul exercitat de Comisia 

Europeană asupra repartizării teritoriale a ajutoarelor regionale. Sunt vizate, astfel, regiunile defavorizate şi 

regiunile slab populate. Sunt prezentate, în acest context, şi modelele coordonării la nivel naţional. Sunt 

oferite definiţii ale Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR) şi sunt menţionate practicile actuale în 

culegerea şi prelucrarea datelor statistice regionale. Partea a doua include precizări privind sistemul de 

colectare a datelor statistice şi finanţarea bugetelor locale. Astfel, se fac referiri la: statisticile regionale; 

practicile actuale în domeniul obţinerii datelor statistice regionale; principalele surse de informaţii existente; 

finanţarea de la nivel local şi central. 

Obiectivele propuse au avut în vedere: “pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană 

şi pentru a deveni eligibilă în vederea acordării unor ajutoare din fondurile structurale ale acesteia; reducerea 

disparităţilor între diferitele regiuni ale României; integrarea activităţilor din sectorul public, pentru a realiza 

un nivel superior de dezvoltare a regiunilor” [21].  

Subdivizarea unei ţări în regiuni se realizează, în mod normal, pentru scopuri administrative sau de 

dezvoltare. Conform recomandărilor din Carta Verde, structura regiunilor a respectat principiile de 

similaritate şi complementaritate în raport cu caracteristicile economice şi sociale. 

Regiunile de dezvoltare sunt unităţi administrativ-teritoriale, fără personalitate juridică. Ele sunt 

considerate ca regiuni funcţionale (datorită infrastructurii sau sistemelor de interacţiune umană) şi de 

programare pentru implementarea politicii de dezvoltare regională. De asemenea, ele constituie cadrul de 

culegere a datelor statistice specifice, în concordanţă cu reglementările europene [22]. 

Cele opt regiuni de dezvoltare propuse prin Carta Verde (structurare care a fost preluată în Legea 

nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România şi în Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională 

în România) sunt: Regiunea Nord-Est (subregiuni: Botoşani, Vaslui, Iaşi; Suceava, Neamţ, Bacau); Regiunea 

Sud-Est (subregiuni: Brăila, Galaţi, Constanţa, Tulcea, Vrancea, Buzău); Regiunea Sud (subregiuni: Argeş, 

Dâmbovita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi); Regiunea Sud-Vest (subregiuni: Dolj, Olt, 

http://juridica.ugb.ro/
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Mehedinţi, Gorj, Vâlcea); Regiunea Vest (subregiuni: Timiş, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara); Regiunea 

Centru (subregiuni: Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureş, Alba); Regiunea București. 

 

Legea nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România  

Tot ca urmare a cercetărilor întreprinde în cadrul Programului PHARE în perioada 1996-1998, s-a 

elaborat, în anul 1998, Legea nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România [23], fiind creat, astfel, 

cadrul legal pentru formarea regiunilor de dezvoltare şi fiind stabilite structurile teritoriale şi naţionale pentru 

dezvoltarea regională. 

 Conform Legii nr.151/1998 și normelor metodologice de aplicare a acesteia (HG 634/1998 [24]), 

dezvoltarea regională reprezintă “ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

elaborate în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice ale unor arii geografice constituite în “regiuni de 

dezvoltare” şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi 

naţionale şi internaţionale interesate”. 

Regiunile de dezvoltare, în număr de opt, sunt “zone ce corespund unor grupări de judeţe, constituite 

prin asocierea voluntară a acestora pe bază de convenţie, semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene şi, 

respectiv, ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti”. Ele constituie “cadrul de concepere, 

implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice 

specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de Eurostat pentru nivelul al doilea de clasificare 

teritorială, NUTS 2, existent în Uniunea Europeană” [25]. 

             Iniţial, structura instituţională pentru dezvoltarea regională s-a compus, la nivel naţional, din 

Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională (CNDR), ca organ deliberativ de coordonare şi promovare a 

politicii naţionale de dezvoltare regională şi Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională (ANDR), ca 

organ executiv al Consiliului Naţional, iar la nivelul fiecărei regiuni, din consiliul regional, respectiv agenţia 

regională.  

După alegerile din anul 2002, în locul ANDR a început să funcţioneze, în cadrul Ministerului nou 

creat – Ministerul Dezvoltării şi Prognozei (MDP), Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională.  

O nouă modificare a survenit după restructurarea Guvernului din iunie 2003, când MDP a fost 

desfiinţat, iar atribuţiile sale au fost preluate, după cum urmează: activitatea în domeniul prognozei a fost 

preluată de Comisia Naţională de Prognoză, dezvoltarea regională a revenit Ministerului Integrării 

Europene, activitatea privind mediul de afaceri (aici au fost incluse şi parcurile industriale) a trecut în 

portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului, iar activităţile privind zonele defavorizate au fost preluate 

de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Toate aceste transformări au antrenat o serie de dificultăți în buna 

funcţionare a cadrului instituţional pentru dezvoltarea regională, România fiind adeseori criticată pentru 

instabilitate instituţională, fapt ce a avut consecinţe negative asupra procesului de aderare [26]. 

 

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România 

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările ulterioare [27] reia 

din legislaţia anterioară obiectivele considerate principale pentru dezvoltarea regională: 

a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, prin recuperarea 

accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, 

economice, sociale, politice, şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; 

b) pregătirea cadrului instituţional pentru a răspunde criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi 

de acces la fondurile structurale şi la Fondul de Coeziune ale Uniunii Europene; 

c) corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea 

iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale 

durabile şi al dezvoltării culturale a acestora; 

d) stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, a celei transfrontaliere, inclusiv în cadrul 

euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care 

promovează dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes 

comun, în conformitate cu acordurile internaţionale  la care România este parte. 

 

2.3. Structuri decizionale şi administrative 

2.3.1. Structuri decizionale şi administrative la nivel regional 

La nivel regional, politica de dezvoltare regională a fost gândită şi implementată prin două tipuri de 

structuri, înfiinţate ca urmare a recomandărilor lucrării "Carta Verde a Dezvoltării Regionale în România": 8 

Consilii pentru Dezvoltare Regională; 8 Agenţii de Dezvoltare Regională. 

Conform Legii nr.315/2004, Consiliile pentru Dezvoltare Regională au numeroase sarcini: 

analizează şi aprobă strategia şi programele de dezvoltare regională; sprijină elaborarea în parteneriat a 
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Planului naţional de dezvoltare; aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecționate la nivel regional, în 

concordanță cu criteriile, prioritățile şi metodologia elaborate de instituția naţională cu atribuţii în domeniul 

dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate; aprobă criteriile, prioritățile, alocarea 

şi destinațiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională; prezintă Consiliului naţional pentru dezvoltare 

regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională; urmărește utilizarea 

fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională; aprobă rapoartele de activitate semestriale 

întocmite de agențiile pentru dezvoltare regională; coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor 

regionale. 

În fiecare regiune de dezvoltare funcţionează câte o agenţie de dezvoltare regională, care este un 

organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în 

domeniul specific dezvoltării regionale.  

Agenţiile se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii dezvoltării regionale, ale Statutului de 

organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. Potrivit  reglementărilor în 

vigoare, o agenție are multiple atribuții: elaborează şi propune Consiliului pentru Dezvoltare Regională, spre 

aprobare, strategia de dezvoltare regională, programele de dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 

fondurilor; pune în aplicare programele de dezvoltare regională şi planurile de gestionare a fondurilor, în 

conformitate cu hotârârile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare şi răspunde faţă de acesta pentru realizarea lor; identifică zonele defavorizate din cadrul regiunii de 

dezvoltare, împreună cu consiliile locale sau judeţene, după caz; înaintează Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice propuneri de finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, a 

proiectelor de dezvoltare aprobate; gestionează Fondul pentru Dezvoltare Regională, în scopul realizării 

obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională; răspunde faţă de Consiliul pentru dezvoltare 

regională şi faţă de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor alocate. 

 

2.3.2. Structuri decizionale şi administrative la nivel naţional 

Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională (CNDR) funcţionează la nivel naţional ca instituţie 

deliberativă fără personalitate juridică, având misiunea promovării obiectivelor de bază ale politicii de 

dezvoltare regională. În acest sens, CNDR are o serie de competențe: aprobă Strategia naţională pentru 

dezvoltare regională şi Programul naţional pentru dezvoltare regională; prezintă Guvernului propuneri 

privind constituirea Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR); 

aprobă criteriile, priorităţile şi modul de alocare a resurselor FNDR; urmareşte utilizarea fondurilor alocate 

agenţiilor pentru dezvoltare regională din FNDR; urmareşte realizarea obiectivelor dezvoltării regionale 

inclusiv în cadrul activităţilor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, 

interregional, la nivelul euroregiunilor; propune Guvernului declararea şi delimitarea zonelor defavorizate. 

În domeniul dezvoltării regionale şi al dezvoltării socio-economice de ansamblu, Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene are numeroase atribuţii: elaborează 

proiectul Planului Naţional de Dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare Guvernului; asigură coordonarea 

implementării politicii naţionale de dezvoltare pe ansamblul ţării, pe regiuni şi zone; urmăreşte realizarea 

obiectivelor de coeziune economică şi socială, în scopul diminuării decalajelor în dezvoltarea regiunilor şi 

zonelor ţării, al întăririi capacităţii competitive a fiecărei regiuni; colaborează cu Ministerul Afacerilor 

Externe în realizarea obiectivelor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, 

interregional sau la nivelul euroregiunilor; analizează şi propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare 

Regională înfiinţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; elaborează criteriile, priorităţile şi 

procedurile necesare în vederea finanţării programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; elaborează 

programe de sprijin al regiunilor. 

 

3. Impedimente în implementarea politicii de dezvoltare regională 

Politica de dezvoltare regională, teoretic, întăreşte rolul şi responsabilităţile administraţiei publice 

locale şi a organismelor regionale în dezvoltarea economică şi socială a fiecarei localităţi în parte, precum şi 

a regiunilor de dezvoltare, concomitent cu diminuarea implicării instituţiilor guvernamentale în astfel  de 

activităţi. Astfel, pentru România, politica de dezvoltare regională devine o componentă esenţială a 

autonomiei locale. În practică, însă, implementarea eficientă a politicilor de dezvoltare regională se confruntă 

cu următorii factori negativi: 

- aspecte legate de piaţa muncii şi un dezechilibru între cerere şi ofertă (inclusiv la nivel calitativ); 

- starea deficitară a infrastructurii sociale şi a utilităţilor publice, fapt ce ameninţă şi climatul investiţional; 

- dependenţă încă puternică de sectorul agricol şi declinul multor centre economice; 

- acces şi putere de atracţie limitate ale majorităţii regiunilor şi infrastructură în domeniul afacerilor 

insuficient dezvoltată; 
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- capacităţi financiare, tehnice şi manageriale limitate la nivel regional şi local; 

- deteriorarea continuă a infrastructurii sociale şi a calităţii vieţii din mediul urban; 

- absenţa resurselor financiare disponibile la nivel local pentru infrastructura mare; 

- acces limitat în regiuni şi reţea rutieră congestionată în capitală. 

De la momentul aderării şi până în prezent, au fost identificați unii factori cu impact asupra atragerii 

fondurilor europene în România. Impedimentele întâlnite afectează atât dezvoltarea României în ansamblu, 

cât şi dezvoltarea colectivităţilor locale. Acestea din urmă reprezintă, indubitabil, elementul fundamental al 

reformării ţării, deoarece „apariţia vieţii administrative locale a precedat cu mult pe aceea a celei generale, 

pentru că, în ordinea istorică a lucrurilor, comunităţile locale cu nevoile lor proprii au apărut înainte de 

naşterea statului” [28]. 

  

Principalele bariere în procesul de absorbţie a fondurilor structurale la nivelul autorităţile locale  

 

3.1. Perioada lungă de evaluare a proiectelor 

În ţara noastră, evaluarea propunerilor de proiecte se desfăşoară pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 

12 luni, determinând abandonul multor proiecte de investiţie locală. O soluţie pentru accelerarea gradului de 

absorbţie a fondurilor ce provin de  la Uniunea Europeană este aceea ca statul să externalizeze către bănci 

evaluarea şi implementarea proiectelor europene. În Italia, de exemplu, unde acest model se aplică pentru 

programele europene, intervalul de timp în care se realizează etapa de evaluare este de 1-2 luni. Băncile sunt 

implicate în managementul fondurilor europene, prin preluarea parţială a atribuţiilor organismelor 

intermediare [29].  

 

3.2. Formularea de contestaţii de către operatori economici 

În procesul de armonizare a legislaţiei interne la dreptul european, în domeniul achiziţiilor publice, 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 - actul cadru care a reglementat modul de atribuire a unui 

contract public – a suportat  multiple modificări, dezideratul fiind crearea unor reguli care să conducă la o 

eficientă şi transparentă cheltuire a banilor publici. Actualmente, actul normativ menționat a fost abrogat prin 

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice [30], modificată și aceasta prin O.U.G. nr.80/2016 și Legea 

nr.80/2017. Experienţa ultimilor ani arată că unul dintre motivele frecvente de prelungire, uneori 

nejustificată, a procedurilor de atribuire, l-a reprezentat formularea de contestaţii de către operatori 

economici, corelat sistemului anevoios de rezolvare a contestaţiilor. În cadrul acestui sistem, principalul 

element perturbator era obligativitatea de suspendare, în mod automat, a procedurii de atribuire ori de câte 

ori se depunea o contestaţie. Profitând de acest element, s-a născut practica de a depune contestaţii “în 

cascadă”, ceea ce a condus, implicit, la suspendări ale procedurilor, de natură a provoca întârzieri majore în 

finalizarea unor proiecte [31].  

 

3.3. Insuficienţa resurselor pentru cofinanțare 

Capacitatea economico-financiară a unităţilor administrativ-teritoriale diferă de la o localitate la alta, 

multe dintre acestea confruntându-se cu deficienţe în creşterea nivelului de venituri proprii. Un aspect care 

defineşte veniturile proprii este acela că autorităţile locale au, în general, libertate în privinţa modului în care 

sunt cheltuite. Astfel, acestea ar putea crea un cont special, în care să direcţioneze o parte din resursele 

proprii pentru cofinanţarea proiectelor europene;pentru acest lucru, prioritar este ca managerii financiari ai 

colectivităţilor locale să îşi stabilească, printre obiectivele fundamentale, creşterea nivelului de colectare şi 

mărirea nivelului resurselor proprii. Până la atingerea acestui deziderat, multe dintre localităţi sunt nevoite să 

apeleze la contractarea de împrumuturi de la bănci, pentru a cofinanţa proiectele de investiţii. 

 

3.4. Reticenţa băncilor în a acorda împrumuturi 

Procesul de absorbţie a fondurilor europene este greoi şi suportă puţine îmbunătăţiri, fiind unul 

dintre punctele slabe, din cauza căruia România a primit frecvent critici atât de la instituţiile Uniunii 

Europene, cât şi de la reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional. Cel mai dificil impediment  în atragerea 

de fonduri rămâne asigurarea cofinanţării proiectului, în condiţiile în care băncile, confruntate cu perspectiva 

pierderilor, au devenit tot mai reticente în a acorda împrumuturi [32].  

 

3.5. Sistem complex de gestiune a fondurilor structurale 

Pentru a putea înţelege mai bine gestiunea proiectelor europene, am utilizat următoarea reprezentare 

grafică: 
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Figura nr. 3. Sistemul instituţional şi etapele parcurse de un proiect care solicită finanţare europeană 

 
Fiecare dintre organismele identificate în schema de mai sus are atribuţii şi sarcini bine trasate, în 

scopul utilizării corecte şi eficiente a sumelor de bani alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR). Astfel, primul pas în vederea plăţii cheltuielilor are loc la nivelul contractorilor. Aceştia emit 

facturile aferente lucrărilor şi serviciilor pe care le prestează beneficiarului proiectului. Printre serviciile 

contractate în cadrul proiectului se numără servicii de publicitate, de management, de lucrări şi de audit. 

După ce primeşte facturile, beneficiarul verifică acurateţea, actualitatea şi eligibilitatea cheltuielilor 

(ex-ante) (etapa controlului intern). O altă atribuţie a beneficiarului este aceea de a transmite cererea de 

rambursare către Organismul Intermediar, precum şi alte documente necesare. 

 O dată îndeplinită etapa de la Nivelul 1 de verificare a cheltuielilor, Organismul Intermediar 

transmite Autorităţii de Management (AM) documentele recepţionate de la beneficiar pentru Nivelul 2 de 

verificare a cheltuielilor. Aceste două instituţii îndeplinesc sarcini similare pe parcursul implementării 

proiectului. Rezumativ, acestea sunt: 

- confirmă că cererile de plată includ numai cheltuieli: care au fost efectuate; care au fost efectuate în 

operaţiuni selectate spre finanţare în concordanţă cu criteriile şi procedurile de selecţie; rezultate din 

operaţiuni pentru care ajutorul de stat a fost aprobat de către Comisie; 

- efectuează vizite la faţa locului la niveluri inferioare pe baza analizelor de risc; 

- se asigură că se efectuează un control adecvat la niveluri inferioare; 

- transmite cererea de plată şi o confirmă pentru Autoritatea de Certificare şi Plată. 
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La nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată (ACP) se execută stadiul al treilea, cel al certificării 

cheltuielilor. ACP verifică existenţa unor proceduri de control adecvate la nivelul AM, dacă este necesar 

efectuează verificări la faţa locului la niveluri inferioare. Atribuţiile sale în ceea ce priveşte documentele cu 

care operează sunt de înaintare a cererii intermediare de plată Comisiei şi o certifică de cel puţin 3 ori pe an. 

Totodată, ACP este instituţia abilitată să transmită şi cererea finală de plată. ACP este autoritatea naţională 

care primeşte fondurile direct de la Comisie, transferând ulterior sumele nefolosite şi sumele recuperate din 

nereguli, dacă este cazul şi tot aceasta transferă fonduri către unitatea de plată care efectuează plăţile către 

beneficiari. 

 Pe tot parcursul procesului, Autoritatea de Audit realizează auditul de sistem, face verificări pe baza 

eşantioanelor şi transmite Comisiei declaraţia de validitate (winding up). 

 Comisia Europeană are un rol relativ timid în implementarea programelor operaţionale la nivel 

naţional, aceasta fiind, însă, informată constant de către autorităţile naţionale. Comisia transferă 

prefinanţarea, aprobă transferurile plăţilor intremediare către ACP şi transferă plata finală către ACP. după 

aprobarea documentelor specifice de suport. 

Pe lângă organismele amintite mai sus, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare întâlnim Comitetele 

Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC), care, însă, nu îndeplinesc nicio sarcină în 

implementarea proiectelor, ci au rolul de a evalua din punct de vedere strategic propunerile de proiecte, adică 

de a evalua modul în care proiectele propuse sunt corelate cu obiectivele Programului Operaţional Regional 

şi cu strategia de dezvoltare a regiunii respective. 

Cea mai mare parte a Programelor Operaţionale care pot oferi finanţare autorităţilor locale, au trecut 

printr-o lungă etapă de programare, cauzând întârzieri considerabile în stabilirea priorităţilor de dezvoltare la 

nivel local, a programării bugetelor şi în elaborarea propriu-zisă a cererilor de finanţare. Dat fiind acestea, 

nivelul de accesare a fondurilor structurale, este unul foarte scăzut. În condiţiile date, legiuitorul ar trebui să 

opereze o simplificare a gestiunii fondurilor structurale, pentru a asigura eficientizarea absorbţiei sumelor 

puse la dispoziţie de către acestea. 

În România, posibilitatea colaborării între autorităţile locale, îndeosebi cele de mărime mică şi 

medie, poate fi un mijloc eficient de creştere a capacităţii de absorbţie a fondurilor Uniunii Europene. 

Guvernul României trebuie să joace un rol activ în promovarea asocierilor între autorităţilor locale, pentru a 

le ajuta să beneficieze de aceste oportunităţi. Iniţiativa guvernamentală ar putea să se concentreze şi asupra 

atragerii sectorului privat în realizarea de proiecte şi servicii locale în parteneriat cu autorităţile locale. În 

absenţa unei strategii coerente, autorităţile locale vor deveni dependente de finanţările UE şi atunci când 

acestea vor începe să scadă, autorităţile locale vor încerca obţinerea de fonduri de la bugetul de stat şi nu 

finanţări din sectorul privat [33]. 

În „Raportul de monitorizare a României” din anul 2005 [34], Comisia Europeană a expus situaţia 

capacităţii administrative a ţării în domeniul politicii regionale şi a coordonării instrumentelor structurale. În 

concluziile formulate de Comisie s-au identificat principalele aspecte pe care România ar fi trebuit să le aibă 

în vedere pentru a crea un sistem eficient de atragere a fondurilor structurale: necesitatea unor măsuri pentru 

întărirea capacităţii administrative în toate principalele ministere şi în celelalte organisme relevante; creşterea 

numărul personalului şi ritmul de angajare, pentru a recupera rămânerile în urmă înregistrate; întărirea 

substanţială a cooperării între nivelul central şi cel local; clarificarea, respectiv crearea mecansimelor de 

cofinanţare, în special la nivel local; implementarea în mod real a principiului parteneriatului în activitatea de 

programare; întărirea domeniului managementului financiar şi al controlului. 

Nivelul încă redus al plăţilor către beneficiari, precum şi al rambursărilor efectuate de către Uniunea 

Europeană relevă existenţa unor probleme şi dificultăţi semnificative la nivelul beneficiarilor în ceea ce 

priveşte implementarea proiectelor. 

Planurile de dezvoltare, programele operaţionale regionale şi strategiile de implementare ale acestora 

sunt bine definite de către organismele însărcinate cu dezvoltarea regională, însă nu vom putea aduce în 

discuţie succesul politicii de dezvoltare regională decât atunci când implementarea acesteia la nivelul 

României va avea un rezultat vizibil privind îmbunătăţirea în domeniile economice, sociale, culturale şi de 

mediu. 

 

Concluzii 

 

Prin urmare, dezvoltarea regională reprezintă totalitatea măsurilor pe care autorităţile publice le 

dispun pentru corectarea decalajelor teritoriale și determinarea unei creșteri economice reale. 

Dezvoltarea regională este o cerinţă a armonizării potenţialului economiilor pe plan naţional şi 

comunitar. Convergenţa politicilor naţionale este subordonată creării şi dezvoltării pieţei interne unice. 
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Finanţarea proceselor dezvoltării regionale nu reprezintă doar scopul în sine al identificării resurselor şi al 

repartiţiei pe principii echitabile a acestora, pe obiective definite. 

De o importanţă deosebită pentru dezvoltarea regională a României este relaţia dintre zonele urbane 

şi cele rurale, relaţie care este subliniată de majoritatea studiilor economice şi sociologice recente, dar şi în 

cadrul planurilor de dezvoltare spaţială, elaborate la nivelul judeţelor. 

Examinând procesul de planificare a politicii de dezvoltare regioanală, putem concluziona că 

rezultatele cele mai eficente pentru reducerea disparităţilor de dezvoltare sunt cele care țin cont de specificul 

local şi potenţialul fiecărei zone. 

Situaţia economico-financiară deficitară din prezent poate fi depăşită mai rapid şi mai eficient prin 

atragerea fondurilor structurale.  
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