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ABSTRACT: Regionalizarea şi descentralizarea sunt procese absolut necesare pentru a 

eficientiza administraţia publică românească, atât printr-o capacitate mai bună a absorţiei 

fondurilor europene, cât şi prin reducerea birocraţiei, o mai bună reprezentare a intereselor 

locale şi regionale în concordanţă cu dezvoltarea teritorială şi economică respectivă.  

Acest articol încearcă să răspundă la întrebarea: Este nevoie de un proces amplu şi 

simultan de descentralizare şi regionalizare a României? 
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1. INTRODUCERE 

 

Dezvoltarea regională și politica de dezvoltare regională reprezintă un domeniu de 

interes major la nivelul Uniunii Europene, iar România a acceptat în întregime acquis-ul 

comunitar privind  Capitolul 21 – “Politica regională și coordonarea instrumentelor 

structurale”, motiv pentru care a fost adoptată Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România. 

Europa comunitară, începând cu 1950, se bazează pe participarea masivă a statului-

naţiune la construcţia sa. Originile Uniunii Europene se trag de la Comunitatea Europeană 

a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și din Comunitatea Economică Europeană (CEE), 

formată din șase state în 1958. După cel de-al Doilea Război Mondial, în politica 

europeană de securitate, în legătură cu reînarmarea Germaniei, s-a născut ideea creării 

unui sistem de apărare comun asemănător CECO. Ideea a fost lansată de René Pleven în 

1950. Planul „Pleven” s-a concretizat prin semnarea, la 27 mai 1952, a Tratatului 

instituind Comunitatea Europeană de Apărare (CEA), de către cele şase state semnatare 

ale CECO. Esenţialul politicii defensive schiţat de Tratat consta în transferul de putere din 

domeniul politicii defensive către noua Comunitate. Acest Tratat a fost ratificat de 

Germania, Olanda, Belgia şi Luxemburg (Chilea, 2013, p. 5). 

Politica europeană de dezvoltare regională are ca obiectiv reducerea inegalităţilor 

economice şi sociale existente între diferitele regiuni ale statelor membre ale Uniunii 

Europene şi se bazează pe o serie de strategii comunitare corespunzătoare pentru utilizarea 

fondurilor structurale şi fondurilor de coeziune ca instrumente de finanţare. 

                                                           
 Cadru didactic asociat, dr. ing., Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie, Facultatea de 

Construcţii, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, ROMÂNIA. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83_a_C%C4%83rbunelui_%C8%99i_O%C8%9Belului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83_a_C%C4%83rbunelui_%C8%99i_O%C8%9Belului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_Economic%C4%83_European%C4%83
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Dezvoltarea regională este un proces care necesită instituţii eficace şi eficiente, 

precum şi o cooperare strânsă între autorităţi publice, agenţi economici, sector 

neguvernamental şi grupuri sociale la toate nivelurile. Politica europeană regională are 

drept scop transformarea problemelor în oportunităţi. 

De aceea, dezvoltarea regională se bazează pe identificarea metodelor eficiente de 

utilizare a resurselor la nivel local şi regional, precum şi a celor atrase de la nivel naţional 

şi european, în vederea dezvoltării economice şi asigurării unui standard de viaţă cât mai 

ridicat al locuitorilor teritoriului respectiv. 

 Cea mai mare oportunitate pentru România din perspectiva dezvoltării 

economice şi sociale o constituie absorţia fondurilor europene, oportunitate care nu a fost 

fructificată suficient în exerciţiul financiar 2007-2013. 

  

2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE  

  

Cadrul juridic în România privind dezvoltarea regională este reglementat de Legea 

nr. 315/2004, iar la articolul 2, politica de dezvoltare regională este definită ca “ansamblul 

politicilor elaborate de Guvern, prin organele administraţiei publice centrale, de 

autorităţile administraţiei publice locale şi organismele regionale specializate, cu 

consultarea partenerilor socioeconomici implicaţi, în scopul asigurării creşterii 

economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite 

în regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al 

reducerii decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale 

Uniunii Europene”. 

 Articolul 6 prevede că regiunile de dezvoltare “constituie cadrul de elaborare, 

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”. 

Termenul de regiune a fost definit în mod diferit de către instituţiile europene. 

Consiliul Europei desemnează regiunea ca fiind „un interval de dimensiune medie 

susceptibil de a fi determinat geografic şi care este considerat ca fiind omogen”
 
(Fundaţia 

pentru o Societate Deschisă şi Institutul pentru Politici Publice, p. 5).  

Prin regionalizare se înţelege, în general, crearea unui nou nivel în organizarea 

teritorială a statului cu tot ceea ce presupune acest lucru: crearea instituţiilor regionale şi 

transfer de competenţe administrative la nivel regional (Fundaţia pentru o Societate 

Deschisă şi Institutul pentru Politici Publice, p. 6). 

Regionalizarea este un proces pe termen lung, prin care statul introduce un al doilea 

nivel de guvernare. Regionalizarea reflectă o tendinţă crescândă de identificare a unor 

instituţii cu o regiune, dar această idee şi acele instituţii sunt eterogene de la o ţară la alta. 

Legea cadru privind descentralizarea, legea 195/2006, defineşte la articolul 2 

descentralizarea ca fiind „transferul de competenţă administrativă şi financiară de la 

nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către 

sectorul privat”. 

Generic, descentralizarea presupune orice proces care implică trecerea de la centru 

(Manda, 2007, p. 116), iar în acest context decentralizarea este considerată ca un transfer 

vertical al responsabilităţilor autorităţilor centrale către autorităţile locale. 
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Descentralizarea reprezintă un transfer de competenţe de la un nivel administrativ mai 

ridicat la unul inferior (Kajcsa, 2012). 

Descentralizarea este sistemul ce are la bază recunoaşterea interesului local, distinct 

de cel naţional, localităţile dispunând de structuri organizatorice, funcţionale şi de un 

patrimoniu propriu, afectat realizării interesului local. Fundamentul descentralizării este 

dublu: politic şi administrativ. 

Fundamentul politic al descentralizării este recunoscut de Carta europeană a 

autonomiei locale, care consideră descentralizarea drept unul din principiile democratice 

comune Europei. Din punct de vedere administrativ, descentralizarea conţine ideea că 

autorităţile alese de comunităţile locale sunt cele mai în măsură să cunoască necesităţile 

locale şi să ia măsurile necesare pentru realizarea lor (Fundaţia pentru o Societate 

Deschisă şi Institutul pentru Politici Publice, p. 7).  

 
3. VARIANTE PRIVIND REGIONALIZAREA ROMÂNIEI 

 
Uniunea Europeană defineşte regiunea mai degrabă din punct de vedere 

administrativ ca fiind „eşalonul imediat inferior celui al statutului” (Fundaţia pentru o 

Societate Deschisă şi Institutul pentru Politici Publice, p. 5). Sunt necesare trei elemente 

constitutive pentru ca un stat să poată exista: un teritoriu, o populaţie şi un guvern 

(Chilea, 2007, p. 51).  

În Constituţia României, la articolul 3 se precizează că “teritoriul este organizat, sub 

aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe”. Actuala împărţire a teritoriului în 42 de 

judeţe nu numai că nu răspunde criteriilor de eficienţă necesare, dar în acelaşi timp nu 

constituie un suport adecvat pentru dezvoltarea economică locală (Fundaţia pentru o 

Societate Deschisă şi Institutul pentru Politici Publice, p. 3).  

Regiunea este un ansamblu economic şi socio-cultural care favorizează iniţiativele 

descentralizate, o participare crescută la deciziile de importanţă naţională şi care dezvoltă, 

la nivel local, accesul la responsabilităţi (Puşcaş şi Ivan, 2004, p. 45). 

Termenul de regionalizare a devenit intens discutat atât la nivelul administraţiei 

publice româneşti, în principal din perspectiva politică, cât şi la nivelul societăţii civile şi 

vizează acţiuni de dezvoltare a unei zone geografice specifice. Acest proces se poate baza 

pe sistemul politic-administrativ existent sau poate da naştere unei organizaţii teritoriale 

noi care ar putea susţine mai bine scopul creşterii socio-economice şi a dezvoltării 

echilibrate. 

Încă de la prima lege din 1998 (Legea nr. 151/1998, abrogată 2004) privind 

dezvoltarea regională în România, delimitarea în 8 regiuni de dezvoltare s-a făcut 

exclusiv pentru facilitarea absorţiei fondurilor europene şi nu s-a avut în vedere şi 

descentralizarea administrativă. Această soluţie nu a dat rezultatele previzionate 

deoarece structurile administraţiei centrale care gestionau fondurile europene nu au 

reuşit o bună absorţie a lor din cauza procedurilor greoaie, a documentaţiei laborioase 

precum şi a personalului insuficient pregătit să acorde consultanţă. 

În anul 2004, odată cu intrarea în vigoare a noi legi privind dezvoltarea regională 

în România (Legea nr. 315/2004), apare structura celor 8 regiuni de dezvoltare care au 

următoarea denumire şi componenţă: 

1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, 

Neamţ, Suceava şi Vaslui. 
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2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupează judeţele Brăila, Buzău, 

Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea. 

3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, 

Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. 

4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupează judeţele Dolj, Gorj, 

Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. 

5. Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, 

Hunedoara şi Timiş. 

6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-

Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş. 

7. Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, 

Harghita, Mureş şi Sibiu. 

8. Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov - care grupează municipiul Bucureşti şi 

judeţul Ilfov. 

Prin regionalizare şi prin elaborarea unor planuri şi programe de dezvoltare 

regională, conform nevoilor şi potenţialului economic al fiecărei zone, România, dacă se 

pregăteşte, poate avea pentru perioada 2014-2020 o rată mai mare de absorţie a fondurilor 

europene prin implementarea unor proiecte care pot contribui la dezvoltarea economică şi 

implicit la modernizarea ţării. 

Dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor, gestionarea responsabilă a 

resurselor naturale, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, îmbunăţirea calităţii vieţii 

cetăţenilor sunt tot atâtea motive pentru regionalizarea României. 

La momentul actual, în spaţiul public, este intens discutată modificarea legii privind 

regionalizarea României. Cea mai probabilă variantă de regionalizare este cu 8 regiuni de 

dezvoltare, pe structura actualelor regiuni de dezvoltare - Agenţiile de dezvoltare 

regională, judeţele în care se află acestea fiind propuse a fi capitale de regiune. Se propune 

ca viitoarele regiuni să fie conduse de consilii regionale, care vor avea în frunte câte un 

președinte sau guvernator de regiune. 

Există opinii pro şi contra şi, acest lucru este de dorit, cu privire la modul şi criteriile 

după care Guvernul va propune o soluţie viabilă privind regionalizarea.  

Controversa proiectului rezidă, în primul rând, în stabilirea capitalelor celor 8 regiuni 

propuse, configurație care defavorizează municipii mari, cu tradiție, precum Constanța, 

Brașov sau Iași, în favoarea unor orașe cu importanță mai redusă în prezent: Brăila, Alba 

Iulia, respectiv Piatra Neamț. 

Regionalizarea ar trebui să vizeze în principal dezvoltarea economică a fiecărei 

regiuni. În aceste condiţii, stabilirea unei capitale economico-administrative a regiunii ar 

putea fi o idee durabilă dacă este fundamentată pe criterii obiective economice, juridice şi 

administrative. Sub acest aspect se poate analiza Regiunea Sud-Est a căre-i capitală de 

regiune ar trebui să fie oraşul Constanţa pentru că: este cel de-al patrulea port ca mărime 

din Europa, are potenţial pentru industria alimentară şi agricultură, precum şi energiile 

regenerabile, este un important centru turistic, are aeroport internaţional, transport fluvial, 

autostradă finalizată. 

O nouă reorganizare teritorială a României, adică existența regiunilor ca unități 

administrativ-teritoriale presupune parcurgerea concomitentă a trei procese administrative, 

corelate şi aflate într-o strânsă relație de interdependență, astfel: revizuirea Constituţiei cu 

respectarea principiilor generale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale (Valea, 2013),  
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modificarea cadrului legislativ necesar organizării şi funcționării regiunilor precum şi a 

celui al descentralizării competențelor către regiuni, județe, municipii, orașe și comune. 

Ideea regionalizării României, ca o componentă a conceptului de descentralizare, va 

produce o reducere a decalajelor economice şi sociale între judeţele ţării, asta în condiţiile 

în care acest demers nu va fi coordonat exclusiv de factorul politic. Dacă acest demers va 

fi bine coordonat şi va exista şi un proiect de informare şi consultare a mediului academic, 

economic, neguvernamental precum şi al populaţiei, procesul va aduce o eficientizare a 

actului decizional public precum şi o bună gestionare a resurselor publice existente. 

 

4. CONCLUZII 

 

Prin regionalizare şi descentralizare România ar putea dezvolta proiecte şi programe 

strategice care ar putea pune în valoare anumite avantaje insuficient valorificate până 

acum ca de exemplu potenţialul turistic, dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea 

infrastructurii de transport.  

Alte argumente care pot susţine nevoia de regionalizare a României este creşterea 

gradului de absorţie al fondurilor europene şi posibilitatea integrării proiectelor mici de 

nivel local în proiecte strategice, de anvergură la nivel regional, stimularea dezvoltării 

economice prin reducerea decalajelor economice şi sociale interjudeţene, reducerea 

birocraţiei prin utilizarea eficientă a resurselor la nivelul administraţiei publice româneşti. 

Întârzierea procesului de regionalizare prin descentralizare ar putea încetini procesul 

de reformă al statului prin: nemodificarea cadrului legislativ şi transferarea 

responsabilităţilor de la autorităţile administraţiei publice centrale către cele locale fără 

asigurarea resurselor financiare. 

Pe de altă parte, există şi posibilitatea ca procesul de regionalizare să se realizeze 

separat de cel al descentralizării. 

Un răspuns adecvat la întrebarea dacă este sau nu necesară regionalizarea în 

România ar fi că, deşi regiunea reprezintă o problemă strategică la nivelul Uniunii 

Europene în ceea ce priveşte reducerea inegalităţilor economice şi sociale existente între 

diferitele regiuni ale statelor membre, dacă acest proces va fi privit doar ca o delimitare 

teritorială, fără o nouă abordare instituţională rezultatul va fi un eşec. În acelaşi timp, dacă 

se va produce şi un proces de descentralizare guvernat doar de factorul politic (eşecul 

înregistrat de Guvernul României, în anul 2013, când Legea descentralizării a fost 

declarată neconstituţională în integralitate de către Curtea Constituţională a României prin 

Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014) ar putea conduce la o distribuţie arbitrară a puterii şi 

resurselor financiare pentru regiunile României.   

În concluzie, având în vedere şi faptul că la nivel politic a avut loc o reaşezare a 

coaliţiei de guvernare ceea ce ar pute duce la nereuşita procesului de revizuire a 

Constituţiei conduce la ideea că, procesul de regionalizare al României nu va putea fi 

realizat, cel puţin pentru perioada următoare de timp. 
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