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Sumar executiv 
 
Politica polilor de creştere în România a influențat o parte importantă a 
dezvoltării ţării în ultimii ani. Întocmită în martie 2008, aceasta a definit mai 
multe categorii de centre urbane: 7 poli de creştere, câte unul pentru fiecare 
regiune de dezvoltare, cu excepția regiunii Bucureşti-Ilfov; și 13 centre de 
dezvoltare urbană, de importanţă regională. Programul Operaţional Regional 
(POR) 2007-2013 a alocat fonduri dedicate pentru aceste tipuri de aglomerări 
urbane, cu scopul declarat de „creştere a calităţii vieţii şi de creare a locurilor de 
muncă în oraşe prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor, 
inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de asistenţă 
pentru afaceri şi antreprenoriat.” 
 
Politica actuală a polilor de creştere cuprinde  o serie de aspecte pozitive. În 
primul rând, se bazează pe identificarea clară a unui număr de şapte poli de 
creştere, aceștia fiind cele mai mari centre economice, dar și ca populaţie, din 
fiecare regiune, cu excepţia Bucureştiului. De asemenea, se bazează pe 
recunoaşterea faptului fundamental că oraşele mari reprezintă motoare 
esențiale pentru dezvoltarea economică a unei ţări. În al doilea rând, factorii de 
decizie au selectat câte un pol de creştere pentru fiecare regiune pentru a 
încuraja dezvoltarea acestora pe termen lung, în corelare cu principiile 
economice referitoare la beneficiile efectelor aglomerării şi polarizarea acestora 
dinspre oraşele centrale înspre zonele limitrofe. În al treilea rând, finanţarea POR 
a fost condiţionată de formarea zonelor metropolitane în jurul oraşelor şi 
pregătirea unor planuri integrate de dezvoltare  – ambele măsuri fiind esenţiale 
pentru încurajarea formării zonelor urbane cu masă mai mare (forţă de muncă 
mai puternică, lanţuri de aprovizionare mai bune, companii mai diverse etc.) şi a 
unor proiecte integrate de  dezvoltare cu impact semnificativ.  
 
Totodată, politica actuală a polilor de creştere are unele dezavantaje. De 
exemplu, îi lipsește o înţelegere clară, aprofundată, a modului în care polii de 
creştere desemnaţi pot contribui la dezvoltarea generală a României. Aceștia se 
bazează inevitabil pe limitele administrative teritoriale, chiar dacă unele centre 
urbane generează sinergii inter-regionale. De asemenea, zona de analiză şi 
intervenţie este limitată la o zonă limitrofă de 30 km în jurul centrelor polilor de 
creştere, omiţându-se faptul că zonele economice funcţionale sunt, de regulă, de 
dimensiuni mai mari şi se bazează pe faptul că oamenii sunt dispuşi, în general, 
să facă o navetă zilnică de până la o oră (într-un sens). În esenţă, zonele 
metropolitane mai mari ar permite crearea unor economii mai puternice, rezerve 
de forţă de muncă mai mari şi stimulente mai bune pentru investiţii. Nu în 
ultimul rând, formarea zonelor metropolitane se bazează în totalitate pe acordul 
voluntar între localităţi. În practică, aceasta a dus la formarea de asociaţii care nu 
includ toate localităţile care se încadrează în zonele funcţionale corespunzătoare.  
 
O nouă abordare a sistemelor urbane din România este pregătită de Direcţia 
Generală Dezvoltare Teritorială (acum Direcția Generală Dezvoltare Regională) 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). 
Propunerea aflată în curs de finalizare este corelată cu modul de gândire al UE în 
raport cu dezvoltarea teritorială. Aceasta include criterii mai clare pentru 



 

xi 
 

clasificarea diferitelor oraşe şi, de asemenea, stabileşte un profil economic 
preliminar pentru respectivele  centre urbane, prioritizând investiţiile adaptate 
tipului specific al fiecărui pol de creştere, în strânsă legătură cu preferinţele 
exprimate în cadrul planurilor integrate de dezvoltare. Deşi sunt necesare 
consultări suplimentare, acesta poate fi considerat un început bun. Modificările 
ulterioare pot avea în vedere perspectiva mai largă a Comisiei Europene (CE) cu 
privire la polii de creştere urbană. În ciuda unui caracter relativ divers, incluzând 
un grad ridicat de flexibilitate prin recunoaşterea modelelor de dezvoltare 
specifice şi a necesităţilor statelor membre, abordarea CE a cunoscut o evoluţie 
continuă, concentrându-se, într-o măsură tot mai mare, asupra celor trei 
dimensiuni esenţiale ale dezvoltării (preluate şi în Raportul Băncii Mondiale – 
World Development Report 2009): distanţa, densitatea şi divizarea.  
 
Există mai multe recomandări care merită avute în vedere pentru politica  
polilor de creștere în perioada 2014-2020. În primul rând, principiile economice 
şi practica arată că dezvoltarea este, în mod intrinsec, inegală: pentru ca 
economia unei ţări să crească, unele regiuni trebuie să se dezvolte mai rapid 
decât altele. În consecinţă, POR trebuie să încurajeze în continuare convergenţa 
externă regională şi să nu se opună divergenţei interne regionale. Pe termen 
lung, divergențele interne în ceea ce privește standardul de viață se vor aplatiza. 
Mai exact, o creştere mai rapidă a unor oraşe înseamnă că vor fi generate mai 
multe resurse endogene, care pot fi redistribuite pentru a sprijini proiectele cheie 
de investiţii publice din zonele cu o dezvoltare mai lentă. 
 
În egală măsură, în loc să raporteze  investiţiile publice şi programele  la oraşe 
în sine, POR trebuie să se axeze pe oamenii care locuiesc în aceste zone. O mai 
bună productivitate şi o dezvoltare economică sustenabilă se bazează pe 
considerentul că economia reprezintă suma oamenilor din care este alcătuită. 
Consecinţa este că factorii de decizie trebuie să permită accesul oamenilor la 
oportunităţi, în loc să creeze altele de la zero în regiuni unde piaţa nu determină 
de la sine astfel de rezultate în absenţa intervenţiei statului. Mai mult, date fiind 
actualele tendinţe demografice şi de migraţie, noua politică a polilor de creştere 
trebuie să se menţină în sfera unei abordări pragmatice. Mai exact, dacă aceasta 
va urmări ca toţi polii de creştere să aibă performanțe artificial egale (de exemplu 
o populație în creștere şi o economie locală mai puternică), această strategie 
poate fi condamnată la eşec de la bun început. Dacă, însă, se va urmări creșterea 
productivității individuale a oamenilor care locuiesc în acești poli de creştere, 
există mai multe șanse pentru un impact real. 
 
În practică, implicaţiile acestei noi paradigme pentru viitoarea politică a polilor 
de creştere includ următoarele recomandări: 
 

 Definiţii mai bune ale zonelor de intervenţie limitrofe polilor de 
creştere, pe baza unor criterii funcţionale: Actualul cadru legal nu 
specifică raţionamentul care a stat la baza alegerii zonei tampon de 30 
km şi riscă să nu ia în seamă beneficiile integrării dincolo de această 
zonă limitată. Sinergiile funcţionale, precum cele deduse din datele 
privind navetiștii, pot duce la crearea unor zone metropolitane cu un 
nivel mai ridicat de optimizare. Mai mult, sistemul actual nu are soluţii 
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pentru situaţiile în care localităţile refuză să adere la asociaţiile 
metropolitane, ceea ce duce la limitarea potenţialului de dezvoltare a 
unor proiecte integrate şi a posibilităţii de a beneficia la maximum de 
masa economică a unei regiuni. 
 

 Intervenţii particularizate pe baza unor factori contextuali specifici 
fiecărui pol de creştere: Datele care corespund distanţelor de mers cu 
maşina de 20, 40 şi 60 de minute de la centrele oraşelor, precum şi cele 
de 60 de minute de la periferia orașelor, arată că polii de creştere 
aupuncte forte diferite, la dimensiuni diferite. De exemplu, dacă se ia în 
considerare o distanţă de mers cu maşina de 20 de minute, Cluj-Napoca 
are cea mai mare populaţie, precum şi cea mai mare pondere din 
veniturile firmelor din cei şapte poli de creştere. La o distanţă de mers 
cu maşina de 40 de minute, Constanţa ocupă poziţia dominantă. La 
limita de 60 de minute (atât faţă de centrul oraşului, cât şi faţă de 
periferie), Timişoara se situează pe primul loc în termeni economici (cu 
cea mai mare pondere  din veniturile firmelor), în timp ce Craiova ocupă 
primul loc în termeni demografici (cu cea mai mare populaţie). 

 

 Politici adaptate la evoluţia prevăzută a polilor de creştere: În 
majoritatea ţărilor cu dezvoltare organică, oraşele urmează un model 
uniform de distribuţie, o curiozitate statistică cunoscută sub numele de 
Regula Zipf sau Regula Rang-Dimensiune. Datele de la recensământul cel 
mai recent (2012) arată că oraşele din România se realiniază în jurul unei 
distribuţii care ar fi de așteptat să existe într-o economie de piaţă. Într-o 
astfel de distribuție, oraşul cel mai mare este urmat de 1-2 oraşe având 
aproximativ jumătate din populaţia primului, apoi de 2-3 oraşe de 
rangul 3 având aproximativ o treime din populaţia celui mai mare oraș 
etc. În cadrul acestei rearanjări ierarhice a sistemului de orașe din 
România, Clujul şi Timişoara se conturează ca oraşe de rangul 2, după 
Bucureşti.  

 

 Planificări privind polii de creştere dincolo de limitele metropolitane 
definite, bazate pe potenţialul de creştere economică al fiecărei zone: 
Modelele gravitaţionale indică numeroase potenţiale conurbaţii şi 
coridoare de creştere care pot beneficia de pe urma planificării 
integrate a investiţiilor: coridorul de creștere București-Ploiești-Brașov; 
coridorul București-Pitești; zona delimitată de Iași, Botoșani, Suceava, 
Piatra Neamț şi Bacău; zona delimitată de Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, 
Sibiu şi Alba-Iulia; și coridorul de creştere Timișoara-Arad. 

 

 Proiecte autentic integrate: În mod ideal, planurile integrate de 
dezvoltare (PID) ar trebui să includă un plan de acţiune cuprinzător, cu o 
listă de proiecte care se vor finanţa din POR, din alte surse UE, precum şi 
de la bugetul local şi naţional. De asemenea, aceste inițiative trebuie să 
exploreze modalităţi prin care zonele metropolitane mari şi diversele 
sectoare economice să poată dezvolta sinergii optime. În acest sens, 
trebuie utilizate noile instrumente planificate pentru următorul exerciţiu 
de programare al UE, ca, de exemplu, Investiţiile Teritoriale Integrate 
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(ITI) pentru a asigura mecanisme adecvate de finanţare şi implementare 
a proiectelor integrate. 
 

 Păstrarea aceluiași număr de poli de creștere (dacă regiunile rămân la 
fel), dar luarea în considerare a unui număr distinct de poli de 
dezvoltare urbană: Analiza datelor privind veniturile firmelor indică 
faptul că actualii poli de creștere sunt intr-adevăr principalele motoare 
economice în regiunile în care se află, fiecare generând cel puțin 20% 
din veniturile firmelor la nivel regional. Cu toate acestea, există un 
număr mai mare de orașe decât actualii 13 poli de dezvoltare urbană 
care contribuie la creșterea economică regională. De aceea, poate 
merită să fie luată în considerare desemnarea tuturor reședințelor de 
județ, în afara polilor de creștere înșiși, ca poli de dezvoltare urbană. 
 

• Luarea în considerare a efectului de polarizare a orașului București în 
interiorul Regiunii Sud: Toate datele indică faptul că București are cel 
mai puternic efect de polarizare din interiorul Regiunii Sud, iar 
planificarea dezvoltării nu poate fi făcută neavând în vedere acest oraș. 
Una dintre opțiuni ar fi ca Regiunea București-Ilfov să fie absorbită de 
Regiunea Sud, iar București-Ploiești să devină principalul coridor 
regional de creștere.  
 

 Construirea unor mecanisme de monitorizare și evaluare adecvate: 
Găsirea indicatorilor potriviți este esențială pentru o bună elaborare a 
politicii polilor de creștere și pentru monitorizarea performanței 
acesteia. În mod ideal, acești indicatori ar fi ușor de obținut și de 
interpretat. Doi indicatori esențiali de performanță, ce sunt colectați 
anual, sunt veniturile populației și veniturile firmelor; aceștia oferă 
specificații standard despre performanța unei regiuni. O examinare pe 
termen mai lung a performanței ar putea face uz de indicatori compoziți 
mai complecși și mai cuprinzători, cum ar fi Indicele Dezvoltării Umane 
Locale, dezvoltat de profesorul Dumitru Sandu.  

 

 Crearea unor structuri de guvernare solide pentru polii de creştere: 
Cadrul instituţional care guvernează polii de creştere şi asigură 
implementarea şi monitorizarea planurilor integrate de dezvoltare (PID) 
trebuie să includă structuri care reprezintă şi mobilizează interesul 
comunităţilor locale, şi asigură asistenţa regională/centrală desemnată 
în mod special. Trebuie acordată mai multă atenţie dezvoltării 
capacității administrative şi creării unui mediu legal şi de reglementare 
propice pentru aceste instituţii.    
 

 Luarea în considerare a unor structuri de guvernare alternative la 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI): Este evident că 
actualul cadru privind ADI are numeroase neajunsuri în ceea ce privește 
o guvernare metropolitană eficace. Pe de-o parte, centrele urbane tind 
să domine aceste asociații. Pe de alta, localităților mai mici le lipsește 
cofinanțarea necesară pentru proiecte cu adevărat metropolitane; de 
multe ori, politicul intervine în calea implementării proiectelor la nivel 
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metropolitan, iar ADI-urile sunt utilizate ca mijloc pentru atragerea de 
fonduri ale POR și nimic mai mult. Ca atare, autoritățile naționale și 
locale ar putea lua în considerare înființarea unor agenții metropolitane 
de dezvoltare care s-ar putea inspira dintr-o experiență internațională 
foarte vastă și din buna performanță a agențiilor de dezvoltare 
regională. 
 

 Asigurarea unei mai bune corelări a politicilor: Deoarece polii de 
creştere sunt, în esenţă, motoare ale economiei din regiunile în care 
sunt situaţi, politica privind polii de creştere trebuie să aibă în vedere 
corelarea şi consolidarea politicilor de dezvoltare economică. Iniţiativele 
recente ale Ministerului Economiei au dovedit interesul pentru o 
perspectivă teritorială asupra politicii industriale şi susţinerea sectorului 
privat prin clustere şi poli de competitivitate. Aceste iniţiative pot 
completa politica privind polii de creştere asigurând mecanisme de 
finanţare şi stimulând mediul de afaceri din fiecare pol de creştere.   

 
În afara acestor principii şi recomandări generale, raportul de faţă evaluează 
fiecare pol de creştere la nivel individual, concentrându-se asupra a trei 
domenii principale: infrastructură regională, mediu de afaceri şi planificare 
spaţială. În ceea ce priveşte ultima dimensiune, este cunoscut faptul că oraşele 
bine organizate sunt mai eficiente, permit timpi de deplasare mai mici către 
centrele de activitate şi creează premise puternice pentru o creştere urbană 
continuă. În ceea ce priveşte investiţiile de infrastructură regională, acestea 
trebuie să-şi propună consolidarea legăturilor existente (de exemplu, arterele 
principale utilizate de navetiști) şi crearea de noi legături între locaţiile cu masă 
economică şi demografică mare. Raportate la mediul de afaceri, investiţiile POR 
trebuie să vizeze, în primul rând, încurajarea creării locurilor de muncă şi a unor 
venituri mai mari. Pe lîngă stimularea  motoarelor economice locale, este, de 
asemenea, importantă impulsionarea diversităţii economice pentru a face faţă 
riscurilor şi schimbărilor de pe piaţa globală.  
 
În fine,  prezentul raport a efectuat calcule ale coeficientului de locaţie pentru 
sectoarele cu reprezentare locală în fiecare pol de creştere, precum şi o analiză 
shift-share pentru o perioadă de trei ani înaintea crizei din 2008, și pentru o 
perioadă de trei ani după criză. La un nivel preliminar, aceasta a permis 
evaluarea stării economiilor locale şi identificarea, pe de-o parte, a acelor 
sectoare cu un puternic potenţial de creştere, și, pe de alta, a celor cu riscuri 
ridicate în viitor. Mai mult, s-a procedat la o evaluare a diversităţii economice 
locale cu ajutorul indicelui Hachmann, care oferă și o imagine rapidă a resistenței 
motoarelor locale de creștere la posibile șocuri economice viitoare. Ultima 
secţiune a acestui raport se concentrează asupra concluziilor specifice fiecăruia 
dintre cei şapte poli de creştere.  
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Introducere 

 
1. Acest raport evaluează politica polilor de creştere din România pentru a 
identifica metode de a-i spori eficacitatea şi eficienţa în următoarea perioadă de 
programare (2014-2020). Politica privind polii de creştere din România a fost 
demarată în 2008 ca metodă de sprijinire a unei dezvoltări economice echilibrate 
la nivel naţional, având în vizor, în acelaşi timp, investiţiile pentru maximizarea 
impactului economic. Au fost desemnaţi şapte poli de creştere care sunt, în 
prezent, susţinuţi ca atare prin intermediul unui plan integrat de dezvoltare 
conceput pentru fiecare dintre aceştia. (Prezentul studiu se va concentra cu 
precădere asupra acestor șapte poli de creștere. Cei 13 poli de dezvoltare urbană 
desemnați și centrele urbane nu vor face obiectul acestei analize, cu toate că 
raportul include o scurtă examinare a Bucureștiului.)   
 
2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) 
intenţionează să evalueze conţinutul actualei politici, punctele de interes ale 
acesteia (polii de creştere), precum şi instrumentele de implementare a politicii 
(planurile integrate de dezvoltare) pentru a se pregăti în mod optim pentru 
următorul set de documente strategice şi de programare elaborate în cadrul 
Politicii de Dezvoltare Regională şi al Strategiei Europa 2020 ale UE.  
 
3. Procedând astfel, Ministerul încearcă să evalueze calitatea şi eficienţa 
cadrului actual, mecanismele sale de guvernare, precum şi oportunitatea şi 
relevanţa continuării acestei politici în următoarea perioadă de programare (şi, 
dacă evaluarea este pozitivă, modul de continuare).  
 
4. Încercând să acopere toate aspectele menţionate mai sus, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România (MDRAP) a încheiat 
împreună cu Banca Mondială un parteneriat amplu pentru prestarea de servicii 
de consultanţă, implementat în intervalul 2012-2013. Analiza de față este un 
rezultat al acestei colaborări.  
 
5. Raportul este structurat în trei părţi principale. Prima parte defineşte 
contextul analizei, incluzând o scurtă prezentare a obiectivelor politicii privind 
polii de creştere, precum şi contextul politic european şi dezbaterile conceptuale 
asociate acestuia. A doua parte include o serie de recomandări privind politica 
referitoare la polii de creştere pentru următoarea perioadă de programare 
(2014-2020). A treia parte include o analiză a fiecărui pol de creştere, care 
prezintă recomandări specifice pentru fiecare dintre aceştia.  
 
6. Conţinutul acestei lucrări are la bază cercetări de teren în întreaga ţară, 
precum și întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii diferitelor părţi interesate 
implicate în definirea şi implementarea politicii privind polii de creştere în 
România, inclusiv reprezentanţi ai ministerelor, agenţii de dezvoltare regională, 
coordonatori ai polilor de creştere şi autorităţi locale.  
 
7. Această lucrare trebuie analizată împreună cu alte rapoarte întocmite în 
cadrul aceluiaşi proiect (şi anume analiza planurilor integrate de dezvoltare ale 
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polilor de creştere şi studiile de eficienţă energetică TRACE). Alte rapoarte 
elaborate de Banca Mondială pentru MDRAP sunt complementare celui de faţă, 
ca de exemplu Oraşe competitive - Remodelarea economiei geografice a 
României şi Consolidarea capacităţii de planificare spaţială, precondiție pentru 
dezvoltare urbană sustenabilă.  
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PARTEA I – Prezentarea contextului 

Prima politică a polilor de creștere  
 

8. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) a 
elaborat politica polilor de creştere în martie 2008. Această legislaţie s-a bazat 
pe Legea nr. 351/2001, care a stabilit cadrul pentru planificarea teritorială în 
România. Prin aceasta erau desemnate oraşele care puteau îndeplini rolul de poli 
de creştere în regiunile respective. 
 
9. Legea nr. 315/2004 cu privire la dezvoltarea regională stabilea opt 
regiuni de dezvoltare la nivelul statistic NUTS II, în conformitate cu 
reglementările UE. Aceeaşi lege specifica obiectivele, cadrul instituţional, 
competenţele şi instrumentele necesare pentru promovarea politicii de creştere 
la nivel regional. De asemenea, se puneau bazele unor organisme specifice de 
stabilire şi executare a deciziilor, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional.  
 
10. Fiecare dintre cele şapte regiuni, exceptând București-Ilfov, are un pol 
de creştere aferent. Aceşti poli de creştere au fost consideraţi eligibili pentru 
50% din fondurile structurale disponibile pentru Axa prioritară 1 a Programului 
Operaţional Regional, „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de 
creștere”. Desigur, Bucureştiul este cel mai mare pol de creştere din România, 
dar a fost în mod deliberat omis din lista polilor de creştere deoarece polii 
specificaţi sunt concepuţi să contrabalanseze ponderea capitalei  în economia 
naţională, în corelaţie cu modul de gândire al UE. Acest lucru  a fost formalizat 
prin HG nr. 998/2008, care a ales următorii şapte poli de creştere: Brașov, Cluj-
Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești şi Timișoara. 
 
11. Modul în care au fost identificaţi polii de creştere a fost relativ simplu 
şi direct. În fiecare dintre cele şapte regiuni, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, 
Guvernul a selectat centrul cu cea mai mare populaţie, care era, în majoritatea 
cazurilor, şi cel mai mare centru economic. Aceste oraşe se numărau printre 
municipiile de rang 1 în condiţiile Legii nr. 351/2001, adică municipii de 
importanţă naţională, cu o influenţă pozitivă la nivel european (exceptând oraşul 
capitală Bucureşti, care este considerat un municipiu de rang 0). În prezent, 
există 11 municipii de rang 1 în România: Bacău, Braşov, Brăila, Galați, Cluj-
Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti şi Timişoara. 
  
12. În cadrul  politicii polilor de creştere, în anul 2008 a fost realizată o 
analiză mai detaliată a tuturor oraşelor de rang 1 în vederea stabilirii celor mai 
potrivite municipii pentru aservi drept poli regionali de creştere. Analiza a 
urmărit câteva aspecte precum accesibilitatea, prezenţa instituţiilor de educaţie 
superioară, calitatea şi profilul instituţiilor de cercetare ştiinţifică, aspectele 
demografice şi serviciile medicale disponibile. În cele din urmă, această evaluare 
a indicat faptul că cele mai mari oraşe erau şi cele mai proeminente din punct de 
vedere economic şi cele care beneficiau de cele mai dezvoltate servicii publice.  
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13. S-a utilizat  o metodă de selecţie mai riguroasă pentru determinarea 
oraşelor care ar putea servi drept centre de dezvoltare urbană.

1
 Acestea au fost 

selectate dintre municipiile de rang 1 şi 2. După cum o arată tabelul de mai jos, 
există 91 de oraşe de rang 2 în România, fapt ce a sporit dificultatea privind 
selecția oraşelor cu potenţial de creştere, oraşe ce pot constitui centre de 
dezvoltare urbană.   
 

Tabelul 1. Clasificarea zonelor urbane din România (conform Legii nr. 351/2001) 
Rang Tip localitate Număr de localităţi 

0 Municipiu, capitală 1 

I Municipiu 11 

II Municipiu 91 

III Oraş 217 

Total localităţi urbane 320 

 
14. În cele din urmă, autorităţile au selectat un număr total de 13 centre 
de dezvoltare urbană: Arad, Bacău, Brăila/Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-

Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Târgu-Mureş. Criteriile principale, 

enumerate mai jos, s-au bazat pe indicatori preluaţi din Legea 351/2001, unde 
erau utilizați pentru  clasificarea localităţilor ca oraşe (de exemplu, o populaţie 
minimă de 5.000 de locuitori) sau municipii (de exemplu, o populaţie minimă de 
25.000 de locuitori). În cazul fiecărui indicator, când un oraş trecea de pragul 
minim, dobândea un punct. Aceste puncte au fost calculate pentru toţi cei 17 
indicatori, iar primele 13 oraşe au fost selectate ca centre de dezvoltare urbană. 

 

Tabelul 2. Criteriile de selectare a polilor de dezvoltare urbană 
Cod Indicatori Valoare minimă 

1 Număr de locuitori 40.000 

2 Populaţie angajată în activităţi non-agricole 85% 

3 Unităţi locative cu apă curentă 80% 

4 Unităţi locative cu baie şi WC interior 75% 

5 Unităţi locative cu sisteme de încălzire centralizată  45% 

6 Număr de paturi de spital la 1.000 de persoane 10 

7 Număr de doctori la 1.000 de persoane 2,3 

8 Număr de unităţi educaţionale Post-liceale 

9 Instituţii culturale şi facilităţi sportive Auditorii, teatre, săli muzicale, biblioteci 
publice, stadioane, săli de sport  

10 Paturi de hotel 100 

11 Străzi modernizate 60% 

12 Străzi cu infrastructură de distribuţie a apei 70% 

13 Străzi cu sistem de conducte de colectare 60% 

14 Tratarea apei menajere Conectare la o unitate de tratare a apei 
menajere prin procedee mecanice şi biologice  

15 Străzi cu reţea de hidranţi de apă 70% 

16 Spaţii verzi (m2/locuitor) 15 

17 Servicii furnizate de gropile de gunoi administrate  

                                                                 
1
 Centrele de dezvoltare urbană sunt considerate acele oraşe care au importanţă la nivel 

regional cu un nivel mai scăzut decât cei şapte poli de creştere (consideraţi a avea 
importanţă la nivel naţional). Aceste oraşe beneficiază şi de finanţare din fondurile 
structurale ale UE, în baza Axei 1 a Programului Operaţional Regional. 
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15. În comparaţie cu indicatorii utilizaţi în Legea nr. 351/2001 în vederea 
desemnării oraşelor şi municipiilor, numai anumite praguri au fost diferite, cum 
ar fi cel pentru dimensiunea minimă a populaţiei (40.000 pentru polii de 
dezvoltare urbană, faţă de 25.000 pentru municipii şi 5.000 pentru oraşe). În cele 
din urmă, criteriile au părut să favorizeze desemnarea municipiilor mai mari ca 
poli de dezvoltare urbană, dar nu întotdeauna. De exemplu, Deva a devansat mai 
multe oraşe de dimensiuni mai mari, precum Buzău, Drobeta Turnu-Severin, 
Botoşani sau Piatra Neamţ. Nu este clar de ce numărul polilor de dezvoltare 

urbană a fost limitat la 13. Mai mult, există unele reacţii critice care indică un 

dezechilibru în ceea ce priveşte distribuţia geografică a polilor de dezvoltare 
urbană, aceștia având o incidență mai mare în  regiunea vestică a României.

2
  

 
16. Politica  privind polii de creştere la nivelul anului 2008 nu defineşte în 
mod special scopul polilor de creştere şi a celor de dezvoltare urbană, însă 
această problemă este abordată în versiunea finală a Programului Operaţional 
Regional pentru perioada 2007-2013. În acel document, finanţarea polilor de 
creştere, a polilor de dezvoltare urbană şi a altor centre urbane are rolul de a 
crește calitatea vieţii şi de a crea noi locuri de muncă în oraşe „prin reabilitarea 
infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor 
sociale, precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire  a afacerilor şi a 
antreprenoriatului.” 
 
17. În plus, Programul Operaţional Regional 2007-2013 specifică faptul că 
factorii de decizie au selectat poli de creştere din fiecare regiune pentru a 
încuraja o dezvoltare echilibrată a României. Mai exact, argumentul este că, prin 
încurajarea dezvoltării polilor de creştere, se creează premisa pentru o 
dezvoltare mai rapidă, mai echilibrată şi mai sustenabilă. Cu o mai mare 
concentrare a resurselor şi cu o gamă întreagă de avantaje conferite de aceasta, 
beneficiile generate de motoarele economice se vor răspândi şi către zonele 
învecinate şi, în cele din urmă, către întreaga regiune.  
 
18. O altă caracteristică pozitivă a politicii privind polii de creştere este 
faptul că finanţarea este mai uşor acordată oraşelor care formează zone 
metropolitane şi elaborează planuri integrate de dezvoltare. Dezvoltarea 
urbană nu are loc în vid, oraşele fiind incluse in sisteme urbanistice mai ample. 
De exemplu, cele mai multe oraşe implică o forță de muncă, clienți, furnizori și 
alți agenți economici dintr-o regiune mai vastă, care include zonele limitrofe 
principalului centru de activitate economică. Prin urmare, planificarea oraşelor 
trebuie să fie integrată pentru a include şi comunităţile periurbane. 
 
19. Cu toate că,  formal, nu există o administraţie metropolitană în 
România, Legea nr. 351/2001 stipulează că centrele urbane pot încheia acorduri 
voluntare cu localităţile limitrofe aflate la o distanţă de maximum 30 km.

3
 

                                                                 
2
 A se vedea, de exemplu, Popa, Nicolae. 2010. Polii de creştere: o opţiune echilibrată 

pentru descentralizare şi dezvoltare regională în România”, Revista Română de 
Geografie Politică, nr. 2, pp. 206 - 226. 
3
 Legea nu precizează dacă zona de 30 km este măsurată din centrul oraşului sau de la 

periferiile acestuia. 
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Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale prevede că autorităţile locale 
pot forma asociaţii intercomunitare, pentru protejarea şi promovarea intereselor 
comune ale acestora. A fost nevoie ca toţi polii de creştere să creeze astfel de 
asocieri intercomunitare la nivelul zonelor metropolitane şi să elaboreze planuri 
integrate de dezvoltare (PID) în vederea accesării fondurilor structurale. 
 
Figura 1. Poli de creştere şi poli de dezvoltare urbană 

 
 
20. Unul dintre elementele cheie care lipsesc din politica polilor de 
creştere pe anul 2008 este înţelegerea mai clară şi mai aprofundată a modului 
în care polii de creştere desemnaţi pot contribui la dezvoltarea generală a 
României (adică unde se integrează fiecare oraş în cadrul general de dezvoltare 
regională a României  şi care dintre cele şapte oraşe este mai bine poziţionat 
pentru a deveni un motor economic pentru întreaga ţară). În acelaşi timp, 
focalizarea pe regiuni nu ia în considerare potenţialele sinergii care depăşesc 
graniţele regionale. De exemplu, Braşovul reprezintă principalul motor economic 
pentru Regiunea Centru, însă zona economică funcţională a acestui oraş se 
răspândește și către regiunile din sud şi sud-est.  
 
21. În plus, limitarea zonei de analiză şi intervenţie la o rază de 30 km în 
jurul centrului oraşelor nu are în vedere faptul că aglomeraţiile urbane majore 
acoperă cel mai adesea zone funcţionale mai ample. De exemplu, universităţile 
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din Cluj-Napoca deservesc o regiune mult mai întinsă, în timp ce aeroportul 
internaţional din acest oraş atrage clienţi din întreaga Transilvanie. Drept urmare, 
este importantă elaborarea unei politici care să privească polii de creştere într-un 
context spaţial mai amplu pentru a asigura faptul că factorii de decizie nu ratează 
niciuna dintre oportunităţile potenţiale disponibile. 
 
22. Articularea insuficientă a obiectivelor specifice acestei politici și a 
contribuției acesteia la competitivitatea economică a României a limitat 
capacitatea autorităţilor centrale și locale de a atrage sprijinul necesar şi de a 
genera sinergii cu alte iniţiative de politici publice. Consultările locale au relevat 
faptul că efortul de comunicare şi sensibilizare asociat introducerii unei astfel de 
politici noi a fost subestimat. Planificarea integrată, abordarea dezvoltării la 
nivelul zonelor funcţionale, cooperarea intercomunitară, dezvoltarea policentrică 
– toate acestea sunt abordări noi care trebuie înţelese şi asumate de către 
autorităţile locale care alcătuiesc zonele polilor de creştere. Aceste aspecte 
necesită timp, resurse şi eforturi deliberate ale autorităţilor de care depinde 
succesul politicilor respective. 
 
23. Un alt element care lipseşte din politica polilor de creştere este un 
sistem de măsurare clar, care să stabilească un cadru de monitorizare şi 
evaluare pe baza căruia politica să poată fi prezentată în termeni de standarde 
și obiective și monitorizată în timp ce progresează. Planurile integrate de 
dezvoltare conţin o analiză aprofundată asupra stării zonelor polilor de creştere, 
însă indicatorii utilizaţi nu acoperă suficient aspecte precum mediul de afaceri, 
fluxurile economice,  evoluția rutelor folosite pentru navetă etc. De asemenea, 
indicatorii utilizaţi reflectă doar parţial reperele stabilite în cadrul strategic al UE 
(şi anume Politica de Coeziune și Strategia Europa 2020), ceea ce face dificilă 
evaluarea contribuţiei polilor de creştere şi a politicii respective la atingerea unor 
obiective mai ample asumate la nivel naţional.  

 
24. Într-adevăr, politica cu privire la polii de creştere impune provocări 
considerabile în ceea ce priveşte infrastructura statistică şi colectarea datelor, 
deoarece majoritatea surselor statistice din ţară se axează pe indicatori 
economici şi demografici statici, cu puţini indicatori dinamici (de exemplu, 
fluxurile de transport). Proiectarea şi implementarea cu succes a politicii trebuie 
să aibă, de asemenea, în vedere aspecte precum evaluarea exactă a nevoilor, un 
set de date relevante şi fiabile care să asigure responsabilizarea părților implicate, 
un cadru instituţional adecvat, un cadru legal propice, precum şi obiective şi 
repere comunicate şi asumate corespunzător de toţi factorii implicaţi. Eficienţa 
noilor politici privind mobilitatea, creșterea competitivităţii, eficienţa energetică 
şi schimbările climatice necesită o regândire a rolului datelor statistice, precum şi 
îmbunătăţiri în infrastructura şi instrumentele aferente.   
 

Impactul politicii – Cresc cu adevărat polii de creştere?  
 
25. Întrebarea cheie este dacă polii de creştere își ating scopul asumat 
inclusiv prin titulatura lor, mai ales că se discută despre o continuare a politicii 
în perioada următoare de programare. Totuşi, dat fiind că politica privind polii 
de creştere a fost elaborată în 2008 şi implementarea proiectului a început în 
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2010-2011, este prematur să apreciem măsura în care o eventuală creştere 
observată poate fi atribuită instrumentelor politicii privind polii de creştere (față 
de alți factori de influență). 
  
26. Din punct de vedere demografic, toţi polii de creştere au scăzut 
dramatic ca dimensiune în ultimele două decenii. În patru cazuri, scăderea 
populaţiei înregistrate a depăşit 20% (Braşov, Constanţa, Iaşi, Ploieşti). Numai 
Cluj-Napoca şi Timişoara au înregistrat scăderi sub media naţională.

4
 Fără 

excepţie, scăderea demografică apare ca fiind mai puţin pronunţată când se iau în 
considerare zone care includ și localitățile limitrofe polilor de creştere (consultaţi 
tabelul de mai jos), unele având chiar tendinţe pozitive. Acest lucru se explică prin 
procesele de suburbanizare, schimbările de preferinţe în materie de locuire, 
scăderea atractivităţii oraşelor principale sau scăderea numărului de locuri de 
muncă din cauzade restructurării economice.  
 
Tabelul 3. Evoluţiile demografice ale polilor de creştere 

  

Teritoriul  1992 2002 2012 

Diferenţa 
% între 
1992 şi 

2012 

Diferenţa 
% între 
2002 şi 

2012 

1 Oraşul Brașov         325.057              285.712              227.961      -29,9% -20,2% 

 
Zona polului de creştere 
Brașov 

        450.143              407.992              340.108      -24,4% -16,6% 

2 Oraşul Cluj-Napoca         320.345              297.014              309.136      -3,5% 4,1% 

 
Zona polului de creştere Cluj-
Napoca 

        386.893              364.903              392.562      1,5% 7,6% 

3 Oraşul Constanța         346,558              312.010              254.693      -26,5% -18,4% 

 
Zona polului de creştere 
Constanța 

        468.513              440.625              370.227      -21,0% -16,0% 

4 Oraşul Craiova         301.486              300.487              243.765      -19,1% -18,9% 

 
Zona polului de creştere 
Craiova 

        327.753              325.237              267.356      -18,4% -17,8% 

5 Oraşul Iași         337.854              303.714              263.410      -22,0% -13,3% 

 Zona polului de creştere Iași         407.821              383.202              349.992      -14,2% -8,7% 

6 Oraşul Ploiești         254.733              237.420              197.522      -22,5% -16,8% 

 
Zona polului de creştere 
Ploiești 

        374.265              355.600              311.480      -16,8% -12,4% 

7 Oraşul Timișoara         325.704              308.765              304.467      -6,5% -1,4% 

  
Zona polului de creştere 
Timișoara 

        374.038              357.919              367.788      -1,7% 2,8% 

  România - total    22.788.969         21.794.793         19.042.936      -16,4% -12,6% 

Sursa datelor: INS Tempo (1992, 2002), Date preliminare ale recensământului INS (2012) 

Notă: Tendinţele demografice detaliate ale tuturor localităţilor componente sunt prezentate în Anexa 1 

                                                                 
4
 Datele finale ale recensământului, publicate recent, indică faptul că orașele 

Cluj-Napoca și Timișoara au avut, într-adevăr, parte de o sporire a populației, în 
timp ce alți poli de creștere înregistrau încă o scădere netă.    
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27. În ceea ce privește masa economică, toţi polii de creştere au avut 
tendinţe pozitive legate de veniturile firmelor generate în zonele respective. 
Cea mai importantă creştere a fost înregistrată în Timişoara, care a devenit al 
treilea cel mai mare pol de creştere în 2011, după ce în 2006 a fost al cincilea cel 
mai mare pol de creştere. Cea mai mică rată de creştere a fost înregistrată în 
Braşov, care aproape că a stagnat în perioada 2008-2011.  
 

Figura 2. Evoluţia veniturilor firmelor la nivelul polilor de creştere 

 
Sursă de date: ListăFirme 
 

28. Cluj-Napoca şi Timişoara sunt singurii poli de creştere care par 
neafectaţi de criza din 2008. Aceştia sunt efectiv singurii doi poli de creştere care 
au înregistrat o evoluție pozitivă continuă din 2006. De asemenea, sunt singurii 
poli care, împreună cu Constanţa, au reuşit să crească mai rapid decât media 
naţională (consultaţi tabelul de mai jos). Împreună, cei şapte poli de creştere au 
avut o performanţă mai slabă decât media naţională. Acest lucru poate fi explicat 
prin faptul că o mare parte a creşterii din România este generată în şi în jurul 
capitalei Bucureşti. După cum se arată în raportul Oraşe competitive, singurele 
judeţe care au reuşit să ţină pasul cu creşterea din Bucureşti sunt Timiş, Cluj, 
Sibiu şi Argeş (unde este situată fabrica Dacia).  
 

 

Tabelul 4. Creşterea veniturilor firmelor din polii de creştere 

Polul de creştere  (%) 2011/2008  (%) 2011/2006 

Brașov 1% 19% 

Cluj  12% 31% 

Constanța 9% 31% 

Craiova 7% 15% 

Iași 8% 17% 

Ploiești 12% 23% 

Timișoara 24% 38% 

România 8% 28% 

Toţi cei 7 poli de creştere 11% 27% 

Sursă de date: ListăFirme 
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29. Desigur, dacă analiza se concentrează asupra regiunilor, toţi polii de 
creştere desemnaţi funcţionează ca motoare economice ale regiunilor 
respective.  Totuşi, la nivel naţional, Timişoara şi Cluj-Napoca s-au distins ca lideri 
ai creşterii, alături de Bucureşti. Performanţa economică a oraşului Constanţa 
este influențată de rafinăria petrochimică de la Năvodari, căruia i se datorează  o 
treime din veniturile firmelor din polul de creştere Constanţa. 
 
30. Evoluţiile din zonele intravilane indică faptul că polii de creștere cu cea 
mai dinamică expansiune urbană sunt Braşov, Cluj-Napoca şi Craiova. Aceştia s-
au extins mai rapid în interiorul orașului principal, ceilalţi poli de creştere 
înregistrând, în medie, o expansiune mai dinamică în zona periurbană.  
 
Tabelul 5. Evoluţiile din zonele intravilane între 1992 şi 2012 

Nr. 
Polul de 
creştere 

                            Creşterea suprafeţei intravilane din: 

oraşul principal zona periurbană 

1 Brașov 24,2% 20,5% 

2 Cluj Napoca 24,5% 15,2% 

3 Constanța 7,2% 13,3% 

4 Craiova 27,4% 12,8% 

5 Iași 17,5% 19,6% 

6 Ploiești 6,5% 19,2% 

7 Timișoara 13,2% 24,2% 

Sursa datelor: Calculele autorilor efectuate cu ajutorul GIS pe hărţi aeriene din 1992, 2002 
şi 2012. 
Notă: Evoluţiile detaliate din zonele intravilane ale tuturor localităţilor componente sunt 
prezentate în Anexa 2 

 
31. Tendinţele din zonele intravilane şi mărimea demografică relevă 
mesaje importante care trebuie luate în considerare la elaborarea următoarei 
politici privind polii de creştere. Extinderea zonelor intravilane sugerează o 
dinamică a dispersiei urbane cu mai multe efecte negative asupra economiei 
(presiunea exercitată asupra resurselor terestre, creşterea cheltuielilor pentru 
drumurile locale, deşeuri şi utilităţi, necesităţile de transport şi degradarea 
mediului). În majoritatea polilor, scăderile demografice (pronunţate mai ales în 
oraşele principale) relevă mai degrabă zone urbane în restrângere decât zone de 
creştere. Din acest motiv sunt necesare instrumente de evaluare a nevoilor 
specifice şi intervenţii administrative cu scopul de a atenua cauzele şi a minimiza 
impactul acestor tendinţe.  
 
32. Analiza veniturilor firmelor reflectă o tendinţă încă pozitivă care 
sugerează că situaţia nu este atât de gravă. Totuşi, este important de menţionat 
faptul că creşterea veniturilor firmelor este o tendinţă înregistrată la nivel 
naţional şi numai câţiva dintre poli au înregistrat o rată de creştere peste media 
naţională, după cum s-a precizat mai sus.   
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33. Așa cum s-a afirmat mai devreme în această secțiune, este încă 
prematur să stabilim eficacitatea politicii privind polii de creștere. Până în luna 
iulie 2013, doar o mică parte din proiecte au fost finalizate în toți polii de creștere 
(cele mai multe în Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca), și chiar și acestea nu au avut 
suficient timp pentru a-și arăta impactul. De fapt, aceste proiecte au fost gândite 
ca parte dintr-un plan integrat de dezvoltare, astfel că impactul lor ar trebui luat 
în considerare ținând seama de întregul pachet de proiecte. În ceea ce privește 
absorbția, toți polii de creștere sunt relativ la același nivel, aproape întreaga sumă 
a fondurilor alocate fiind contractată.  

 
Tabelul 6. Performanța polilor de creștere în POR 2007–2013 (iulie 2013) 

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 
34. Faptul că absorbția fondurilor POR este încă sub un nivel optim are de-
a face cu faptul că a durat ceva vreme până ce abordarea pentru Axa 1 a POR a 
fost finalizată. Au luat timp în special: elaborarea unei politici a polilor de 
creștere, formarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară și elaborarea 
Planurilor Integrate de Dezvoltare.  

 
35. În orice caz, acest raport nu reprezintă o evaluare a performanței 
polilor de creștere în cadrul POR 2007 – 2013, ci mai degrabă o analiză a însăși 
politicii privind polii de creștere, a relevanței ei și a oportunității de a o continua 
în perioada de programare 2014 – 2020. Secțiunile următoare vor aborda mai 
detaliat aceste aspecte.  

 
36. Totuși, este important să remarcăm că, deși performanța polilor de 
creștere nu poate fi evaluată acum, este esențial să existe mecanisme de 
monitorizare care să urmărească eficiența investițiilor pe Axa 1 a POR. Acest 
lucru presupune, pe de-o parte, o bună înțelegere referitoare la tipul de impact 
așteptat, și, pe de alta,  o bună înțelegere a modului în care el poate fi atins. 
Aceste subiecte vor fi tratate mai detaliat în raportul Modele de Selecție a 
Proiectelor, printr-o serie de recomandări concrete cu privire maniera în care 
investițiile privind polii de creștere pot determina un impact mare în materie de 
dezvoltare. 
 
 

Pol de 
Creștere 

Sumele Alocate 
(FEDR și Bugetul 
de Stat) Proiecte depuse 

Ponderea 
fondurilor 
alocate Proiecte contractate 

Ponderea 
fondurilor 
alocate 

Mil. EURO Nr. 

Valoare 
(Mil. 
EURO) % Nr. 

Valoare 
(Mil. 
EURO) % 

Iași 111.25 16 171.98 154.59 10 108.68 97.69 

Constanţa 90.32 36 92.64 102.57 27 58.04 64.26 

Ploieşti 97.00 16 121.58 125.34 14 93.19 96.07 

Craiova 95.5 17 122.75 128.54 15 94.9 99.37 

Timişoara 70.49 28 92.14 130.73 23 76.94 109.15 

Cluj-Napoca 82.41 23 97.51 118.32 17 86.88 105.42 

Braşov 74.3 26 95.44 128.45 23 76.16 102.50 

TOTAL 621.27 162 794.04 127.81 129 594.79 95.74 
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O nouă abordare a sistemelor urbane pentru 
România 
 
37. Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială (acum Direcția Generală 
Dezvoltare Regională) pregăteşte o nouă abordare a sistemelor urbane. Este de 
aşteptat ca aceasta să conţină o informare privind elaborarea politicii polilor de 
creştere pentru perioada de programare 2014-2020, in cazul in care  factorii de 
decizie vor alege să continue această politică.  În prezent,  funcționează o  
versiune preliminară, ce poate fi utilizată pentru analiză şi furnizare de feedback. 
Metodologia utilizată pentru clasificarea oraşelor este mai rafinată decât până 
acum şi include recomandări privind alocarea resurselor pentru următoarea 
perioadă de programare. Câteva dintre caracteristicile cheie ale noii abordări a 
sistemelor urbane sunt descrise mai jos. 
 
38.  De reţinut este faptul că noul sistem urban preia într-o măsură mult 
mai mare modul de gândire al UE pe această temă. Cu toate că formal nu există 
o politică pentru sistemele urbane la nivelul UE (după cum se arată în secţiunea 
următoare), sunt disponibile mai multe documente care abordează subiectul şi 
care prezintă mai multe modele de gândire în ceea ce priveşte oraşele şi 
clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii. Astfel, propunerea pentru 
sistemul urban al României include acum 8 categorii de oraşe, încadrate în două 
grupuri mari: 

1. POLI METROPOLITANI 

 cu potenţial internaţional 

 cu potenţial supra-regional şi inter-regional 

 cu potenţial regional 

 cu potenţial regional limitat 
 
2. POLI URBANI/CENTRE URBANE 

 sub-regiuni cu potenţial funcţional urban 

 cu influenţă zonală 

 cu profil specializat şi influenţă teritorială diversă 

 de importanţă locală 
 
39. Criteriile de încadrare a oraşelor în aceste categorii diferite se bazează 
pe un număr de indicatori. Populaţia este, încă o dată, unul dintre indicatorii- 
cheie, iar polii metropolitani trebuie să aibă, de regulă, peste 40.000 de locuitori. 
Alţi indicatori au în vedere caracteristici cheie ale oraşelor, care sporesc 
atractivitatea centrelor în raport cu persoanele care locuiesc în zonă, în regiune, 
în judeţ sau chiar peste graniţele naţionale. Printre aceşti indicatori se numără: 
existența unor funcţii administrative cheie în oraş (de exemplu, oraşul este 
reşedinţă de judeţ și atrage persoanele care doresc să-şi rezolve problemele 
administrative şi fiscale); structura economică (pentru a stabili dacă masa 
economică a oraşului este suficient de puternică astfel încât să atragă navetişti 
din zona înconjurătoare); accesibilitatea (se analizează sistemele de transport şi 
infrastructura care deserveşte oraşul); prezenţa unor servicii publice esenţiale 
(de exemplu, universităţi, spitale); prezenţa centrelor de inovare; poziţia 
geografică şi distanţa faţă de alte oraşe, precum şi clasarea din cadrul Planului de 
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Amenajare a Teritoriului Naţional (Secțiunea IV – Reţeaua localităţilor, aprobată 
de Legea 351/2001). 
 
40. Deoarece  simpla clasificare a oraşelor nu este suficientă pentru a 
permite zonelor urbane să devină mai competitive, mai sustenabile şi cu un 
caracter mai cuprinzător, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială (acum 
Direcția Generală Dezvoltare Regională) a stabilit, de asemenea, un profil de 
investiţie pentru toate aceste tipuri de oraşe. Aceasta este o încercare de a 
prezenta unele modalităţi cheie de a îmbunătăţi rolurile şi performanţele 
oraşelor în funcție de indicatorii măsuraţi. De asemenea, s-a încercat şi o 
prioritizare a investiţiilor pe baza impactului anticipat al acestora. De exemplu, 
investiţiile din domeniul învățământuluisuperior ar avea un impact mai mare într-
un centru universitar consacrat decât într-un orăşel cu potenţial regional limitat. 
În acelaşi mod, investițiile în infrastructura de educaţie publică, cum ar fi şcolile 
primare şi liceele,  sunt mai relevante în zonele urbane cu resurse financiare mai 
limitate (de exemplu, oraşele din zonele defavorizate) decât în polii metropolitani 
consacraţi care generează suficiente resurse pentru investiţiile locale. 
 
41. Deocamdată, dinamica în timp este insuficient acoperită în acest cadru 
de evaluare a sistemului urban. Acest lucru poate determina imposibilitatea de a 
obţine informaţii valoroase referitoare la tendinţe de dezvoltare şi provocări 
anticipate, afectând eficienţa şi eficacitatea politicilor şi intervenţiilor propuse.    
 
42. De asemenea,  Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială a analizat un 
număr de strategii cheie ale UE care influențează prioritizarea fondurilor 
structurale ale Uniunii pentru perioada  2014-2020. . Aceste strategii includ: 
Strategia pentru anul 2020, Agenda Teritorială 2020 și Carta de la Leipzig cu 
privire la dezvoltarea urbană sustenabilă. Autorii documentului indică faptul că, 
în plus faţă de priorităţile UE, este esenţială identificarea priorităţilor la nivel 
local. 
 
43. În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare urbană completă 
pentru România ar necesita consultări strânse cu persoanele implicate la nivel 
local şi un angajament ferm al celor care sunt direct afectați  de măsurile 
propuse. O astfel de misiune este complexă, costisitoare şi de durată, necesitând 
o serie întreagă de abilităţi, capacităţi şi resurse pentru o implementare de 
succes. Odată cu apropierea anului 2014, timpul poate deveni un factor critic în 
acest proces.  În ciuda acestor dificultăţi, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială 
are în vedere astfel de consultări, considerându-le  de importanţă capitală pentru 
o planificare adecvată în perioada 2014-2020. 
 
44. Analiza preliminară a indicatorilor de performanţă cheie şi a 
priorităţilor UE a permis DG Dezvoltare Teritorială să producă o serie de opţiuni 
pentru fiecare dintre cele 8 tipuri de zone urbane. De exemplu, pentru polii 
metropolitani cu potenţial internaţional, autorii consideră ca fiind importante 
următoarele aspecte: extinderea infrastructurii portuare/ aero-portuare, 
dezvoltarea nodurilor de transport intermodale, reabilitarea infrastructurii de 
transport, îmbunătăţirea conexiunilor şi a accesului la noile platforme industriale, 
reabilitarea şi extinderea şoselelor de centură, dezvoltarea şi extinderea 
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centrelor de inovaţie/incubatoarelor, promovarea centrelor de excelenţă în 
cercetare/dezvoltare, dezvoltarea de parcuri universitare şi centre de afaceri, 
întărirea legăturilor dintre universităţi şi companiile private, îmbunătăţirea 
calităţii învățământului superior, finanţarea de burse şi stagii pentru studenţi, 
încurajarea creării de noi specialităţi de studiu, dotarea spitalelor şi reabilitarea şi 
dotarea instituţiilor culturale. Aceasta este o listă cuprinzătoare de posibile 
investiţii şi, în mod normal, oraşele vor trebui să asigure o prioritizare a acestora 
pe baza necesităţilor reale şi a impactului potenţial. 
 
45. La alcătuirea acestei liste de proiecte potenţiale, DG Dezvoltare 
Teritorială a avut în vedere, de asemenea, preferinţele autorităţilor locale. 
Astfel, au construit împreună viziunea, obiectivele şi proiectele propuse incluse în 
planurile integrate de dezvoltare pregătite pentru polii de creştere. Aceste 
planuri  reprezintă o condiţie preliminară pentru accesarea fondurilor UE 
disponibile prin Programul Operaţional Regional. Aşa cum se poate vedea în 
tabelul de mai jos, proiectele de transport s-au clasat pe primele locuri în lista de 
preferinţe a majorităţii polilor de creştere.

5
 Pe locurile următoare s-au clasat 

investiţiile în infrastructura de susţinere a companiilor şi în proiecte de 
dezvoltare urbană (de exemplu, investiţii în parcuri, zone pietonale, reabilitarea 
faţadelor clădirilor etc.). Totuşi, această ordine a preferințelor trebuie analizată 
în contextul în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a 
implicat considerabil în sprijinirea autorităţilor locale în procesul de elaborare a 
Planurilor Integrate de Dezvoltare (PID). Actorii implicaţi în acest proces 
sugerează că, de exemplu, preferința pentru centre de susţinere a companiilor a 
fost exprimată și promovată de autorităţile interesate în atingerea acestui gen de 
obiective specifice pentru perioada de programare 2007-2013. 
 
 
 

Tabelul 7. Proiecte finanțate în poli de creștere în cadrul POR (în millioane RON) 

 
Braşov 

Cluj-
Napoca 

Constanţa Craiova Iaşi Ploieşti Timişoara TOTAL 
% din 
TOTAL 

Infrastructură de transport 161,6 220,6 33,7 377,4 457,7 43,9 88,7 1.383,6 37,54% 

Centre de susţinere a companiilor   88,2 25,5 138,6 84,2  190,4 526,9 14,30% 

Îmbunătăţirea spaţiilor urbane 68,1 40,1 90 76,1  93,7 75,7 443,7 12,04% 

Infrastructură de turism 20  20,4 86,1 229,3   355,8 9,65% 

Microîntreprinderi 34,9 47,6 41,4 66,7 63,6 39,1 56,2 349,5 9,48% 

Patrimoniu cultural 11  10,6 82,3 90,3 7,9  202,1 5,48% 

Infrastructură educaţională 14,8 13,1 8,3 71,1 66,5   173,8 4,72% 

Servicii sociale 26,3 26,3 20,7 18,3 10,6 21,2 6,7 130,1 3,53% 

Servicii de sănătate  5,9 33,6 34,5 3,1  7 84,1 2,28% 

Promovarea turismului 7,1 5,4 6,6 3,8 2,8 10,4  36,1 0,98% 

TOTAL 343,8 447,2 290,8 954,9 1.008,1 216,2 424,7 3.685,7 100,00% 

% din TOTAL 9,33% 12,13% 7,89% 25,91% 27,35% 5,87% 11,52% 100,00%  

Sursa: MDRT 2012. Posibilităţi de identificare a profilurilor investiţionale ale 
polilor metropolitani şi urbani (prima versiune de lucru, 5 septembrie 2012). 

                                                                 
5
 Aceste cifre trebuie interpretate cu atenţie, deoarece nu corespund întotdeauna cifrelor 

incluse în PID-uri. De exemplu, PID indică o necesitate de finanţare de 536 milioane RON 
din fonduri POR, iar 71% par a fi corelate cu obiective din domeniul transportului. De 
asemenea, nu toate PID-urile estimează costurile proiectelor care se vor finanţa din POR. 
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46. La dezvoltarea setului următor de planuri de dezvoltare integrată, 
autorităţile locale ale polilor de creştere trebuie să ţină cont de lecţiile învăţate 
în perioada de programare 2007-2013. Aceasta include atât o examinare a 
reuşitelor şi a nereuşitelor, cât şi o analiză a modului în care proiectele iniţiate în 
perioada 2007-2013 pot fi continuate sau îmbunătăţite în următoarea perioadă  
2014-2020. 
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Perspectiva CE şi politicile CE privind polii 
urbani de creştere  
 
47. Este important de reţinut, de la bun început, că UE nu are o bază legală 
pentru elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare urbană. De regulă, 
aceste măsuri sunt lăsate la latitudinea statelor membre, cu respectarea 
principiului subsidiarităţii. Cu toate acestea, UE are o tradiţie îndelungată de 
promovare, dezvoltare şi redezvoltare urbană şi, ca atare, a jucat un rol major în 
susţinerea oraşelor în direcţia promovării competitivităţii economice şi a 
coeziunii economice, sociale şi teritoriale. Multe dintre aceste eforturi au 
constituit o parte a politicii regionale. 
 
48. În acelaşi timp, este important să se facă diferenţa dintre dezvoltarea 
urbană promovată de Comisia Europeană prin politica de coeziune şi 
dezvoltarea urbană promovată ca parte a cooperării interguvernamentale (de 
exemplu, Agenda Teritorială, Perspectiva Europeană de Dezvoltare Spaţială etc.). 
La un nivel de bază, două modele diferite au conturat politicile de dezvoltare 
regională în ultimele decenii. Primul model se referă la avantajele concentrării în 
jurul zonelor dezvoltate şi al polilor de creştere, ceea ce va crea beneficii pe 
termen lung şi pentru zonele defavorizate, și vaduce la creşterea convergenţei. 
Cel de-al doilea model evidenţiază rolul statului în promovarea unei dezvoltări 
mai uniforme între regiuni şi în soluţionarea externalităţilor negative ale 
aglomerării.  
 
49. Uniunea Europeană nu a adoptat un singur model „pur” pentru 
dezvoltarea regională. În general, UE prioritizează investiţiile care vizează 
creşterea convergenţei între statele membre, atât din punct de vedere politic, cât 
şi din punct de vedere economic. În acest sens, succesul UE până în acest 
moment  a fost unul fără precedent. În acelaşi timp, de la Strategia Lisabona din 
anul 2000, UE şi-a reorientat o parte dintre eforturile cheie în vederea accelerării 
creşterii economice şi a competitivităţii. După cum s-a menţionat într-un raport 
din 2009, „Politica locală nu mai este văzută ca o modalitate de a ajuta regiunile 
să prindă din urmă media Uniunii, oricât de important este acest obiectiv. 
Concurența de pe piaţa mondială are loc la nivel de regiune într-o măsură tot mai 
mare, iar economiile regionale de succes sunt cele care au devenit jucători reali 
în reţelele de producţie globale.”

6
 De asemenea, prima prioritate a Agendei 

Teritoriale a Uniunii Europene 2020 (AT 2020) - adoptată în 2011 ca document 
cheie pentru direcţionarea eforturilor de dezvoltare regională ale UE - constă în 
promovarea dezvoltării teritoriale policentrice şi echilibrate.

7
 Pe de-o parte, AT 

2020 reţine importanţa centrelor urbane majore ca forţe motrice ale creşterii 
economice atât pentru regiunile proprii, cât şi pentru întreaga Uniune 
Europeană. În acelaşi timp, AT 2020 scoate în evidenţă importanţa dezvoltării 
oraşelor mai mici, pentru a reduce polarizarea teritorială a performanţelor 
economice. Astfel de mesaje sugerează evoluţia cadrului de dezvoltare regională 

                                                                 
6 ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/international/external_en.pdf 
7
 http://www.eu-territorial-agenda.eu/Reference%20Documents/Final%20TA2020.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/international/external_en.pdf
http://www.eu-territorial-agenda.eu/Reference%20Documents/Final%20TA2020.pdf
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al UE, care a devenit în timp un amestec mai complex de intervenţii care vizează 
o creştere sustenabilă şi echilibrată. 
 
50. Acest fapt este reflectat şi în actuala politică regională a UE, care 
cuprinde trei obiective: convergenţă, competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă, și cooperare teritorială europeană. Convergenţa atrage în 
continuare majoritatea fondurilor alocate de UE (283,3 miliarde EUR) şi 
promovează o dezvoltare echilibrată prin canalizarea fondurilor structurale către 
regiunile în care PIB-ul pe cap de locuitor este situat sub 75% din media UE. În 
ceea ce priveşte convergenţa, fondul de coeziune vizează statele membre care au 
un Produs Naţional Brut (PNB) mai mic de 90% din media comunitară. În ceea ce 
priveşte al doilea obiectiv, al competitivităţii şi ocupării forţei de muncă, UE 
dedică o parte semnificativ mai mică de la bugetul total (16%, faţă de 81,5% 
pentru coeziune) şi se concentrează pe sprijinirea regiunilor dezvoltate pentru ca 
acestea să aibă performanţe și mai bune, „cu scopul de a crea un efect de reacţie 
în lanţ semnificativ pentru întreaga UE.”

8
 Ca atare, ambele modele teoretice ale 

dezvoltării regionale, aşa cum s-a descris mai sus, sunt prezente în cadrul 
politicilor actuale ale UE.  
 
 

Încadrarea politicii polilor de creştere în contextul Strategiei 
Europa 2020 
51. Politica regională a UE trebuie analizată din perspectiva mai amplă a 
Strategiei Europa 2020. Aceasta defineşte o serie de obiective ambiţioase pentru 
toate statele membre ale UE privind ocuparea forţei de muncă, cercetarea şi 
dezvoltarea, educaţia şi sărăcia, precum şi schimbările climatice şi eficiența 
energetică. Fiecare stat membru îşi asumă o serie de obiective naţionale, drept 
contribuţie la atingerea obiectivelor la nivelul UE (consultaţi tabelul de mai jos).  
 
Tabelul 8. Obiectivele României şi ale UE pentru Strategia Europa 2020 
 Rata 

ocupării 
forţei de 

muncă (în %)  

C&D ca 
% din 

PIB 

Obiective 
privind 

reducerea 
emisiilor de 

CO2  
(comparativ 

cu nivelele 
din 1990) 

Surse 
regenerabile 

de energie 

Eficienţa 
energetică  
reducerea 

consumului 
de energie 

în Mtoe 

Părăsirea 
timpurie 
a şcolii în 

% 

Învăţământ 
terţiar în % 

Reducerea 
populaţiei 

expuse 
riscului 

sărăciei sau 
excluziunii 

sociale în 
număr de 
persoane 

Obiective 
- RO 

70% 2% 19% 24% 10 Mtoe 11,3%  26,7%  580.000 

Situaţia 
actuală - 
RO 

63,8% (2012) 0,48% 
(2011) 

51,84% 
(2011 

comparativ 
cu nivelele 

din 1990) 

20,79 
(2012) 

16,6 Mtoe 
(2012) 

17,4 
(2012) 

21,8 
(2012) 

240.000 
(2011 

comparativ 
cu nivelele 

din 2008) 

Obiective 
- EU 

75% 3% -20% 20% 368 Mtoe 10% 40% 20.000.000 

Sursă: Acordul de Parteneriat dintre România şi UE (2014-2020) 

                                                                 
8
 http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_en.cfm#2 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_en.cfm#2
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52. Strategia Europa 2020 este un angajament care vizează o creştere: 
„inteligentă, prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare; 
durabilă, datorită orientării decisive către o economie cu emisii scăzute de 
carbon; şi favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de 
muncă şi pe reducerea sărăciei”

9
. Aceşti trei piloni trebuie implementaţi printr-o 

serie de şapte iniţiative pilot (Agenda digitală pentru Europa; Uniunea inovării; 
Tineret în mişcare; Europa eficientă în utilizarea resurselor; Politica industrială 
adaptată erei globalizate; Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă şi 
Platforma europeană pentru combaterea sărăciei). 
 
53. Deşi niciuna dintre iniţiativele de mai sus nu evidenţiază o abordare 
teritorială specifică, toate sunt foarte relevante pentru potenţialul și 
provocările aferente politicior de sprijin al polilor de creştere. De exemplu, în 
polii de creştere din România se află cele mai mari şi mai bune instituţii de 
educaţie superioară din ţară. Peste 80% dintre firmele care au ca activitate 
principală cercetarea şi dezvoltarea (cod CAEN 72) sunt situate în Bucureşti, Cluj, 
Iaşi, Timiş şi Braşov, ceea ce demonstrează că sectoarele cercetării şi dezvoltării şi 
învățământului superior prezintă un grad ridicat de concentrare spaţială. Aceste 
lucruri indică faptul că investiţiile realizate în polii de creştere pot contribui la 
atingerea obiectivelor de politici publice asociate iniţiativelor „Uniunea inovării”, 
„Tineret în mişcare” şi/sau „Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă”.  
 
54. Obiectivele Strategiei Europa 2020 privind eficienţa energetică şi 
schimbările climatice sunt îndeaproape asociate cu provocarea pe care o 
reprezintă dispersia urbană în jurul polilor de creştere, intensificarea circulaţiei 
la nivelul zonei metropolitane şi consumul mare de energie. Iniţiativa „Europa 
eficientă în utilizarea resurselor” subliniază nevoia de creştere a eficienţei 
sistemelor de transport, acordând o atenţie deosebită mobilităţii urbane 
sustenabile şi soluţiilor de transport multimodal. De asemenea, recunoaşte că 
oraşele şi zonele urbane consumă până la 80% din energie, fiind considerate o 
„parte a problemei şi o parte a soluţiei pentru creşterea eficienţei energetice.”

10
 

Politica privind polii de creştere este bine aliniată la această iniţiativă a Strategiei 
Europa 2020, orientând investiţiile spre zonele în care aceste provocări sunt mai 
vizibile. 
 
55. Nu în ultimul rând, polii de creştere au o poziționare ideală pentru 
găzduirea iniţiativelor de dezvoltare industrială. În polii de creştere şi în alte 
locuri cu masă economică mare (cum este Bucureşti), companiile private pot 
profita cel mai mult de externalităţile asociate economiilor de aglomerare. 
Investiţiile pentru sprijinirea transportului şi a companiilor prin politica privind 
polii de creştere pot acţiona ca un stimul pentru noi progrese industriale, precum 
şi pentru creşterea numărului de locuri de muncă.  
 
56. În final, angajamentul asumat de România cu referire la Strategia 
Europa 2020 şi definirea cadrului pentru perioada de programare 2014-2020 
este detaliat în Acordul de Parteneriat dintre România şi UE, emis într-o 

                                                                 
9
 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm  

10
 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf
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versiune preliminară, supusă consultării publice chiar înainte de finalizarea 
raportului de faţă. Guvernul României a profitat de oportunitatea oferită de 
introducerea unor noi instrumente de implementare şi abordări în materie 
bugetară, luând în considerare realizarea de investiţii teritoriale integrate în 
zonele polilor de creştere, după o abordare care implică multiple surse de 
finanțare. 
 
 

Abordări ale dezvoltării regionale 
57. La nivelul statelor membre, fiecare guvern are o abordare unică în 
ceea ce priveşte dezvoltarea regională, în conformitate cu factori contextuali 
(cum ar fi  cadrul de reglementare şi administrare al fiecărei ţări). În ţări precum 
Bulgaria, Letonia, Grecia sau, într-o mai mică măsură, Polonia şi România, oraşul 
capitală domină economia, având o pondere semnificativă din PIB-ul total. O 
dezbatere tot mai intensă a apărut în ceea ce priveşte beneficiile concentrării 
resurselor numai în oraşele capitală, în raport cu încurajarea unei dezvoltări mai 
ample, care să includă şi „oraşele de rang 2”, precum şi zonele din jurul acestora. 
Drept răspuns, câteva ţări (Republica Cehă, Slovacia şi România) au adoptat în 
ultimii ani politici specifice care vizează oraşe majore în afara capitalei.  
 
58. Deoarece nu există un model universal acceptat pentru dezvoltarea 
regională în statele membre UE, terminologia în domeniu este, de asemenea, 
variată. De exemplu, o serie de documente ale UE – în special cele emise de către 
Reţeaua Europeană de Observare a Dezvoltării şi Coeziunii Teritoriale (ESPON), 
un program adoptat de către Comisia Europeană în noiembrie 2007 – utilizează 
expresia „oraşe de rang secundar” în locul expresiei „poli de creştere”, posibil din 
cauză că aceasta din urmă poate avea multiple semnificaţii la niveluri diferite 
(incluzând, de exemplu, ţări ca poli de creştere ai economiei globale).

11
 În acelaşi 

timp, Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1, vizează în mod clar „polii 
urbani de creştere” ca reprezentând acele regiuni „cu un nivel mai scăzut de 
dezvoltare în ceea ce priveşte PIB-ul şi şomajul”.

12
 În cele din urmă, indiferent de 

terminologia preferată, ceea ce este mai demn de remarcat este accentul care se 
pune, într-o măsură tot mai mare, pe aglomerările urbane din afara capitalei, ca 
motoare suplimentare de creştere sustenabilă şi favorabilă incluziunii  în 
regiunile UE.  
 
59. Comisia Europeană recunoaşte importanţa dimensiunii urbane şi a 
subliniat acest lucru atât în politica de coeziune pentru perioada 2007-2013, cât 
şi în cea pentru perioada 2014-2020. În special în cadrul politicii de coeziune 
pentru perioada 2014-2020, CE pune un accent deosebit pe dezvoltarea urbanăşi 
încurajează ţările să folosească investiţiile teritoriale integrate în acest scop. 
 
60. Investiţiile teritoriale integrate (ITI) sunt în fond un nou instrument de 
dezvoltare teritorială, care permite implementarea strategiilor teritoriale într-
un mod integrat, cu fonduri alocate pentru cel puţin două axe prioritare, dintr-

                                                                 
11

  Jonathon Adams-Kane şi Jamus Jerome Lim, „Growth Poles and Multipolarity” (Poli de 
creştere şi multipolaritate), Banca Mondială, iunie 2011, p. 3  
12

 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/pdf.cfm?gv_PGM=1041&lan=7 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/pdf.cfm?gv_PGM=1041&lan=7
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unul sau mai multe programe operaţionale. Iniţial, CE a recomandat ca cel puţin 
5% din fondurile UE (în primul rând FEDR, FSE şi Fondul de Coeziune) să fie 
utilizate pentru ITI. Această recomandare nu a fost adoptată în urma negocierilor 
ulterioare, dar ideea generală se păstrează. În general, ITI sunt destinate 
implementării în zonele urbane. Exemplele de teritorii în care ITI ar putea fi 
implementate includ: 

- zone metropolitane; 
- sisteme urbane formate din mai multe oraşe apropiate; 
- cartiere cu probleme specifice din zonele urbane mari; 
- un sistem de oraşe mici; 
- teritorii care depășesc limitele teritoriale ale unui singur stat. 

 
61. Câţiva factori ar trebui să fie luaţi în considerare pentru delimitarea 
teritoriilor în care ITI pot fi implementate. Pe de o parte, teritoriul trebuie să 
aibă caracteristici teritoriale relativ omogene. Delimitarea unui astfel de teritoriu 
nu trebuie să urmărească neapărat graniţele administrative, dar trebuie să aibă o 
strategie de dezvoltare integrată. Aceasta înseamnă că trebuie stabilită o 
structură administrativă care să gestioneze ITI, structură care trebuie să aibă o 
sursă de finanţare. Finanţarea pentru gestionarea ITI poate proveni din fondurile 
de asistenţă tehnică (așa cum sunt finanţate în prezent organismele intermediare 
din România), dar ar fi ideal să existe mai multe surse de finanţare.  
 
62. Ar fi ideal ca ITI să nu fie considerate numai un instrument de atragere 
de fonduri UE, ci și un instrument de valorificare a sinergiilor teritoriale şi de 
încurajare a dezvoltării regionale. Dacă ITI sunt un simplu instrument de 
atragere de fonduri UE, durabilitatea şi eficienţa investiţiilor realizate pot fi 
periclitate. De exemplu, pentru a atrage fonduri UE, poate fi creat un sistem de 
transport la nivelul zonei metropolitane care poate fi desfiinţat imediat ce 
fondurile s-au epuizat deoarece costurile de operare şi de întreţinere nu pot fi 
acoperite de localităţile componente. În consecinţă, ITI trebuie să servească 
nevoilor mai generale ale unui teritoriu definit, iar nu ca simplu instrument de 
valorificare a fondurilor UE. 
 
63. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice lucrează 
împreună cu Banca Mondială la dezvoltarea unui instrument ITI pentru Delta 
Dunării și a încă unuia pentru polul de creștere Constanța. Se speră ca, în 
special, studiul ITI pentru Constanța să ofere un model de management 
instituțional care poate fi apoi preluat de alți poli de creștere. 
 
 

Definiţiile UE pentru oraşe şi zone limitrofe 
64. UE şi Organizația pentru Dezvoltare Economică și Cooperare (ODEC) şi-
au armonizat de curând definiţia cu privire la oraşe.

13
 Mai concret, această nouă 

metodă implică mai multe etape: se selectează toate celulele din grilă cu o 
densitate de peste 1.500 de locuitori pe kilometru pătrat; se grupează celulele 
adiacente de mare densitate, umplând spaţiile libere prin utilizarea iterativă a 
regulii majorităţii şi reducând centrul urban numai la acele grupe cu o populaţie 

                                                                 
13

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf
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de minimum 50.000 de locuitori; şi se selectează municipiile cu cel puţin 
jumătate din populaţia din centrul urban pentru a deveni parte a oraşului. De 
asemenea, metodologia defineşte şi zonele de navetă prin următoarea 
procedură: se identifică toate localităţile înconjurătoare în care cel puţin 15% din 
persoanele active  lucrează în oraş; se includ localităţile înconjurate de o singură 
zonă funcţională şi se elimină localităţile neadiacente.  
 
Figura 3. Modul de definire a unui oraş (Graz) şi a unei zone de navetă (Genova) 

 
 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf 

 
65. Termenii „zonă de navetă”, „zonă metropolitană”, „zonă urbană 
extinsă (ZUE)” şi „zonă urbană funcţională (ZUF)” se referă, în general, la acelaşi 
concept de bază. Mai concret, aceștia desemnează o zonă racordată la centrul 
urban sub aspect geografic şi funcţional. În general, UE defineşte regiunile 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf
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metropolitane ca „regiuni NUTS-3 sau ca grupări de regiuni NUTS-3, 
reprezentând toate aglomeraţiile urbane cu mai mult de 250.000 de locuitori.”

14
  

 
Figura 4. Gradul de policentricitate în sistemele urbane naţionale 

 
Sursa: ESPON 1.1.1 
 

66. Unele studii, printre care şi Auditul urban al Eurostat, definesc zonele 
urbane extinse (ZUE) pe baza numărului de persoane care fac naveta în oraş şi 
utilizează graniţele administrative pentru a aproxima regiunea urbană 

                                                                 
14

 ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2009_01_metropolitan.pdf 
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funcţională.
15

 Pe de o parte, avantajul acestei metode este, în general, o 
disponibilitate mai mare a datelor colectate la nivel de localitate. Baza de date 
ESPON 2013, pe de altă parte, se concentrează pe zonele urbane funcţionale 
(ZUF) şi pe zonele urbane morfologice (ZUM), unde ZUF sunt definite ca „bazine 
de muncă ale ZUM, care, la rândul lor, sunt definite ca zone dens populate, 
independent de orice definiţii naţionale, administrative sau politice și având la 
bază doar date pur statistice.”

16
 Într-un anume sens, astfel de date sunt mai 

importante şi oferă mai multe indicaţii deoarece nu sunt îngrădite de frontiere 
administrative. Partea negativă este că datele colectate sunt uneori 
problematice; de exemplu, baza de date ESPON 2013 nu a avut acces la datele 
referitoare la utilizarea navetei ca tip de deplasare în România. 

 
Figura 5. Tipologie MEGA şi zona de creştere centrală, în formă de pentagon 

 
 

Sursa: ESPON 1.1.1 

 
67. În privinţa metodologiilor exacte de identificare şi clasificare a acestor 
zone, nu există praguri universal acceptate la nivelul UE (de exemplu, o anumită 

                                                                 
15

 http://www.urbanaudit.org/help.aspx 
16

www.espon.eu/export/sites/default/Documents/ToolsandMaps/ESPON2013Database/3
.7_TR-FUAs.pdf 

http://www.urbanaudit.org/help.aspx
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/ToolsandMaps/ESPON2013Database/3.7_TR-FUAs.pdf
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/ToolsandMaps/ESPON2013Database/3.7_TR-FUAs.pdf
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distanţă faţă de centrul oraşului sau o anumită pondere a navetiştilor). În multe 
cazuri, excepţiile de la reguli se bazează pe datele contextuale. Probabil cel mai 
complet studiu cu privire la dezvoltarea policentrică a UE este ESPON 1.1.1, 
finalizat în august 2004 şi revizuit în martie 2005. Acest studiu a introdus şi 
definit mai multe concepte cheie la nivelul UE: zone urbane funcţionale (ZUF), 
zone metropolitane de creştere europeană (MEGA), orizonturi strategice urbane 
potenţiale (PUSH) şi zone de integrare policentrice (ZIP). În primul rând, în ţările 
mai mari de peste 10 milioane de locuitori, zonele urbane funcţionale sunt 
definite ca „având un centru urban de cel puţin 15.000 de locuitori şi o populaţie 
totală de peste 50.000 de locuitori”.

17
 În mod interesant, studiul defineşte şi 

cuantifică policentricitatea în funcţie de trei elemente: dimensiunile oraşelor, 
locaţia/distribuţia centrelor şi conectivitatea.

18
  

 

Figura 6. Orizonturi strategice urbane (stânga) şi zone de integrare (dreapta) 

Sursa: ESPON 1.1.1 
 

 
68. În al doilea rând, ESPON 1.1.1 clasifică diferitele zone urbane 
funcţionale din UE pe baza a şapte indicatori: populaţie; transport/ 
conectivitate; turism; producţie; cunoaștere; procese decizionale în sectorul 

                                                                 
17

http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/Th
ematicProjects/Polycentricity/fr-1.1.1_revised-full.pdf 
18

 Aceste elemente sunt similare, dar nu identice, cu cele la care se face referire în 
Raportul Băncii Mondiale privind dezvoltarea mondială 2009. În mod notabil, divizarea 
(definită ca fiind „grosimea” graniţelor dintre ţări) lipseşte din cadrul de reglementare UE, 
dar este, de asemenea, şi mai puţin relevantă, ca urmare a nivelului de integrare dintre 
statele membre. 

http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/ThematicProjects/Polycentricity/fr-1.1.1_revised-full.pdf
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/ThematicProjects/Polycentricity/fr-1.1.1_revised-full.pdf
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privat; procese decizionale în sectorul public.
19

 Primele 76 de zone urbane 
funcţionale au fost desemnate ca zone metropolitane de creştere europeană 
(MEGA). Există patru categorii de zone metropolitane de creştere europeană, în 
funcţie de următoarele criterii: masă, competitivitate, conectivitate şi 
cunoaștere.

20
 Bucureştiul şi Timişoara sunt singurele zone metropolitane de 

creştere europeană şi sunt încadrate în categoria 4 (ultima).  
 
69. Două concepte corelate sunt orizonturile strategice urbane potenţiale 
(PUSH) şi zonele de integrare policentrice (ZIP). Pentru fiecare zonă urbană 
funcţională, ESPON 1.1.1 a identificat municipiile din care cel puţin 10% din 
suprafaţă se află la cel mult 45 de minute de la cele mai apropiate centre ale 
zonei urbane funcţionale – în esenţă, acestea sunt zonele de tip orizont strategic 
urban potenţial (PUSH) din jurul fiecărei zone urbane funcţionale. Pe de altă 
parte, zonele de integrare policentrice au fost delimitate pe baza premisei că 
„oraşele învecinate cu zone de navetă suprapuse pot fi integrate funcţional şi pot 
beneficia de pe urma cooperării”.

21
 Principiul care stă la baza acestor tipologii 

este acela că aglomeraţiile urbane din Europa au de câştigat din planificarea şi 
implementarea proiectelor care profită de oportunităţi pentru a-şi extinde masa 
economică.  
 
70. În acelaşi timp, o observație cheie a acestei analize succinte a modului 
de gândire al UE în raport cu dezvoltarea regională şi teritorială este acela că 
metodologiile şi conceptele se află într-o evoluţie continuă la nivelul Uniunii. 
De exemplu, un studiu ESPON din 2007 cu privire la funcţiile zonelor urbane 
separă zonele urbane funcţionale în zone mari (peste 250.000 de locuitori), medii 
(între 100.000 şi 250.000 de locuitori) şi mici (mai mult de 50.000 de locuitori). 
Zone urbane funcţionale foarte extinse (cu peste 500.000 de locuitori) sunt 
denumite metropole, iar conurbaţiile care includ mai multe zone urbane 
funcţionale (ZUF) extinse pot forma structuri poli-ZUF. În ceea ce priveşte 
identificarea zonelor morfologice (ZM) ale oraşelor, criteriile includ: populaţie 
mai mare de 20.000 de locuitori sau densitate de peste 650 de locuitori/km 
pătrat; proximitate (posibile incluziuni); şi identitate (posibil ZUF-uri cu mai multe 
zone morfologice). O implicaţie a acestor metodologii diferite este aceea că 
statele membre UE dispun de o oarecare flexibilitate în modul în care definesc, 
identifică şi clasifică principalele centre economice. Dincolo de criteriile şi 
pragurile în sine, mai importante sunt principiile de dezvoltare regională, care 
pun un accent din ce în ce mai mare pe centrele de creştere din afara oraşului 
capitală. 
 
71. Un cadru de gândire la nivel UE apropiat de conceptul de „poli de 
creştere”, după cum este acesta definit în contextul românesc, se referă la 

                                                                 
19

 Lista completă cu indicatori specifici poate fi găsită în documentul ESPON 1.1.1, la 
paginile 27-28. Printre altele, unele exemple includ: panta liniei de regresie pentru 
distribuţia rang-dimensiune a populaţiilor zonelor urbane funcţionale; coeficientul GINI 
pentru accesibilitatea zonelor urbane funcţionale; prezenţa universităţilor şi numărul de 
studenţi; prezenţa sediilor centrale de companii; numărul de paturi de hotel etc. 
20

 ESPON 1.1.1, p. 11  
21

 ESPON 1.1.1, p. 15 
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oraşele de rang secundar şi la regiunile metropolitane ale acestora. Un sumar 
pentru anul 2011 al tipologiilor regionale utilizate în cel de-al cincilea raport de 
coeziune face distincţia între oraşele capitală, regiunile metropolitane de rang 
secundar şi regiunile metropolitane mai mici. Regiunile metropolitane de rang 
secundar sunt „grupate în apropierea capitalei sau imediat sub aceasta în ceea ce 
priveşte populaţia”.  
 
72. În România, regiunile de rang secundar identificate de ESPON au fost 
Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Constanța şi Iași. Galați şi Brașov au fost 
considerate regiuni metropolitane mai mici.

22
 În mod interesant, Ploieşti – cel de-

al doilea pol de creştere ca importanţă din România, pe baza nivelului de 
asistenţă UE prin intermediul programului operaţional regional

23
 – lipseşte de pe 

lista ESPON, probabil ca urmare a apropierii de Bucureşti. Într-adevăr, criteriul 
principal utilizat pentru identificarea oraşelor de rang secundar s-a bazat pe 
ponderea cumulată din totalul populaţiei metropolitane. Din moment ce zonele 
metropolitane ale oraşelor Bucureşti şi Ploieşti se suprapun, această metodologie 
va exclude în mod practic municipiul Ploieşti. Din nou, acest studiu demonstrează 
flexibilitatea pragurilor: pe baza opiniilor experţilor, sunt incluse patru oraşe care 
iniţial fuseseră excluse – Edinburgh, Belfast, Genova şi Bologna. Ca mai înainte, 
concluzia este că factorii de decizie din statele membre UE beneficiază de o 
oarecare flexibilitate în ceea ce priveşte modul de definire a oraşelor de rang 
secundar (sau a polilor de creştere), nefiind constrânşi nici formal şi nici informal 
de criteriile sau pragurile valabile la nivelul UE. 
 
73.  Sursele creşterii PIB-ului în Europa, după cum se arată în tabelul de 
mai jos, pot fi în general atribuite în mod egal oraşului capitală, pe de o parte, 
şi oraşelor secundare, pe de altă parte. Studiul ESPON relevă diferenţe 
considerabile între ţări, oraşele capitală ale fostelor ţări socialiste, dar şi ale 
statelor unitare mai mici (de exemplu, Cipru, Malta, Luxemburg), având un rol 
mai important. Structurile statelor regionalizate şi federale par a fi mai favorabile 
unei dezvoltări mai echilibrate. Din blocul fostelor ţări socialiste, România 
înregistrează cea mai mică contribuţie cumulată a capitalei şi a oraşelor 
secundare la creşterea PIB-ului. Aceasta se poate datora faptului că oraşele 
respective au fost cele mai afectate de restructurarea economică, dar relevă şi 
faptul că România prezintă o creştere relativ echilibrată dintr-o perspectivă 
teritorială. Privind în ansamblu, majoritatea celorlalte țări ale UE au economii mai 
concentrate (adică o pondere mai mare din PIB-ul total este generat de câteva 
orașe mari) și par a fi mai neechilibrate din punct de vedere teritorial. 

 
74. După cum s-a precizat în Raportul Orașe Competitive, faptul că 
dezechilibrele dintre regiuni se majorează este un semn că dezvoltarea chiar 
are loc. Creşterea economică este de obicei determinată de un număr limitat de 
motoare economice, adică poli de creştere. Faptul că România se numără printre 
cele mai slab dezvoltate ţări din UE, dar este încă una dintre cele mai echilibrate 
ţări din punct de vedere teritorial, constituie un potenţial indiciu al faptului că 
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http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/SGPT
D/SGPTD_Final_Report_-_Final_Version_27.09.12.pdf 
23

 http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=3512 

http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/SGPTD/SGPTD_Final_Report_-_Final_Version_27.09.12.pdf
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/SGPTD/SGPTD_Final_Report_-_Final_Version_27.09.12.pdf
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discrepanţele regionale vor creşte în viitor. De fapt, după cum arată datele din 
raportul Oraşe competitive, diferența  dintre Bucureşti-Ilfov (regiunea-lider a 
României) şi celelalte regiuni a crescut continuu în ultimii ani, şi probabil că 
această creştere va continua şi în viitor. Prin urmare, faptul că România are o 
politică pentru polii de creştere este un lucru foarte bun, în special dacă avem în 
vedere faptul că aceasta nu este o practică curentă în UE. 

 
Figura 7. Ponderea creşterii din totalul PIB (%), 2000-2007  

 
Surse: ESPON și Eurostat 

 
75. UE trebuie să definească programe de amploare pentru susţinerea 
oraşelor de rang secundar din statele membre. Programul Operaţional Regional 
din România este unul din puţinele exemple care vizează în mod specific 
finanţarea „polilor de creştere” care nu includ oraşul capitală. Mai pe larg, unul 
dintre mesajele cheie ale ESPON către Comisia Europeană este ca aceasta „să 
acorde mai multă atenţie oraşelor de rang secundar şi modului de conducere a 
acestora [...] [deoarece] se insistă că UE 2020 nu are o focalizare teritorială 
suficient de explicită şi nu îşi localizează ţintele sau acţiunile de investiţii în zone 
specifice”.

24
 Pe de-o parte, aceasta sugerează ca statele membre să se bucure de 
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o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte conceperea politicilor de dezvoltare 
regională şi a programelor de promovare a creşterii oraşelor de rang secundar. 
Pe de altă parte, mai multe din noile state membre ale UE au moştenit sisteme 
centralizate, cu oraşe capitală extrem de dezvoltate (consultaţi figura de mai 
sus). Ca urmare a lipsei de experienţă şi a complexităţii de ansamblu a 
provocărilor de natură economică şi guvernamentală pe care le implică 
susţinerea polilor de creştere din afara regiunii capitalei, statele membre ar 
putea beneficia de asistenţă suplimentară din partea UE nu numai în termeni de 
finanțare, ci şi în materie de expertiză specializată şi schimb de cunoaștere.  
 
 

Nevoia unui cadru instituțional adecvat 
76. Provocarea legată de crearea unui cadru instituţional adecvat pentru 
administrarea zonelor polilor de creştere a adus din nou în discuţie rolul şi 
funcţionalitatea cooperării intercomunitare. După cum se observă în contextul 
mai larg al UE, creşterea interesului şi a conștientizării legate de zonele 
funcţionale din punct de vedere teritorial care se întind dincolo de graniţe 
administrative şi jurisdicţii a creat nevoia dezvoltării unor noi structuri de 
guvernare teritorială. În ceea ce privește cazul specific al zonelor metropolitane, 
provocarea este şi mai importantă deoarece implică sarcina de reconciliere a 
intereselor autorităţilor urbane şi periurbane, precum şi gestionarea 
dezechilibrelor de putere. 
 
77. Cooperarea intercomunitară este unul dintre răspunsurile instituţiilor 
la necesitatea dezvoltării unor noi forme de acţiune colectivă şi parteneriate 
orizontale la nivelul autorităţilor locale situate în zonele urbane funcţionale. 
Aceste structuri sunt relativ noi şi inovatoare în contextul din România şi trebuie 
depuse mai multe eforturi în vederea creării unui mediu administrativ propice 
pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii lor.   
 
78. Trebuie amintit faptul că, în orice caz, cooperarea intercomunitară 
reprezintă doar o parte a proceselor de administrare teritorială, care ar trebui 
să cuprindă, de asemenea, forme complexe de cooperare şi participare publică  
în care să fie implicate atât părţile interesate publice, cât şi cele private.  
 
79. Polii de creştere din România au un sistem administrativ mixt, 
implicând atât structurile de cooperare intercomunitară, cât şi personalul 
delegat al Agenţiilor de Dezvoltare Regională, ambele prezentate în continuare.   
 
 
Cadrul legal care defineşte structurile de administrare ale polilor de creştere 
80. Structura instituţională a polilor de creştere este clarificată prin două 
acte de reglementare, şi anume: 

 HG nr. 1513/2008 de modificare a HG nr. 998/2008, care desemnează 
cei 7 poli de creştere; 

 Acorduri tripartite, corespunzătoare fiecărui pol de creştere, încheiate 
între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP), 
Ministerul Fondurilor Europene (prin intermediul Autorităţii pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul acestuia) şi fiecare 
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Agenţie de Dezvoltare Regională din regiunile aferente polilor de 
creştere.  
 

81. HG nr. 1513/2008 prezintă necesitatea ca fiecărui pol de creştere să i 
se atribuie un coordonator desemnat care să supravegheze atât elaborarea, cât 
şi implementarea planului integrat de dezvoltare. Atribuţiile desemnate sunt 
următoarele (Art. 4):  

a) Să contribuie la elaborarea şi implementarea planului integrat de dezvoltare 
corespunzător polului de creştere respectiv; 

b) Să stabilească o relaţie de cooperare şi consultare permanentă la nivel central şi 
local cu instituţiile implicate în elaborarea şi implementarea planului integrat de 
dezvoltare; 

c) Să participe la şedinţele tehnice organizate în timpul proceselor de elaborare şi 
implementare a planului integrat de dezvoltare; 

d) Să participe la monitorizarea calendarului implementării planului integrat de 
dezvoltare; 

e)  Să elaboreze rapoarte şi documente informative periodice privind starea 
implementării planului integrat de dezvoltare. 

Actul legislativ mandatează coordonatorul polului de creştere să își desfăşoare 
activitatea în cadrul agenţiei de dezvoltare regională a regiunii în care este situat 
polul de creştere respectiv.  

82. Acordurile tripartite au fost încheiate conform prevederilor stipulate în 
HG nr. 1513/2008. Aceste acorduri au fost semnate în 2009, având acelaşi 
conţinut pentru toate cele 7 Agenţii de Dezvoltare Regională implicate. Rolul 
acestora este să coordoneze drepturile şi obligaţiile părţilor implicate şi să 
clarifice procedura de cooperare interinstituţională relativă la selectarea şi 
activitatea coordonatorilor polilor. În acest sens, acordurile definesc procedura 
de recrutare, atribuţiile şi sursele de finanţare corespunzătoare activităţii 
coordonatorului de pol. Lista exactă a atribuţiilor coordonatorilor polilor de 
creştere, conform prevederilor acestor protocoale tripartite, este prezentată în 
Anexa 3. 
 
83. O prevedere importantă a acestor acorduri se referă la liderul polului 
de creştere, care este menționat ca  preşedinteal structurii asociative inter-
municipale ce se formează la nivelul polului de creştere ca Asociaţie de 
Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Coordonatorul polului de creştere trebuie să 
stabilească un proces permanent de colaborare şi consultanţă cu liderul polului 
de creştere. Totuşi, nu există comentarii sau prevederi suplimentare referitoare 
la rolul ADI-urilor în aceste acorduri. În esenţă, ADI-urile sunt însărcinate cu 
implementarea proiectelor şi politicilor la nivelul polilor de creştere, iar rolurile şi 
atribuţiile acestora trebuie să fie mult mai bine definite.  
 
 
Cadrul legal care defineşte funcţionarea ADI-urilor în România 
84. ADI-urile sunt, conform Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, „structuri de cooperare cu personalitate juridică, guvernate de legi 
private, înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun 
a unor proiecte de dezvoltare de interes regional sau local sau furnizarea în 
comun a unor servicii publice”. ADI-urile au în mod implicit statut de asociaţii de 
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utilitate publică. Acest lucru oferă ADI-urilor dreptul de a le fi încredințate bunuri  
de tip proprietate publică, cu titlu gratuit. 
 

Legea administraţiei publice locale defineşte două tipuri distincte de ADI-uri:  
a) Aglomerări urbane, care se referă la ADI-urile bazate pe parteneriate 

între municipalităţi sau oraşe din unităţile administrativ-teritoriale 
periurbane; 

b) Zone metropolitane, care reprezintă ADI-urile bazate pe parteneriate 
între oraşele de rangul 0 (capitala Bucureşti) sau oraşele de rangul I şi 
unităţile administrativ-teritoriale (UAT) periurbane corespunzătoare.  

Întrucât toate oraşele principale ale polilor de creştere sunt oraşe de rangul I, 
ADI-urile care acoperă localităţile incluse în zonele polilor de creştere trebuie, 
drept urmare, să se încadreze în a doua categorie.  
 
85. ADI-urile sunt conduse de un „consiliu de administraţie” format din 
reprezentanţi desemnaţi de toate unităţile administrativ-teritoriale membre. 
Acest consiliu de administraţie poate înființaun aparat tehnic a cărui funcţionare 
va fi finanţată din resursele proprii ale ADI-urilor. Responsabilităţile acestor două 
organe de conducere vor fi definite în actele statutare ale ADI-urilor. 
 
86. Deşi Legea nr. 215/2001 este cea care creează posibilitatea ca unităţile 
administrativ-teritoriale să colaboreze şi să formeze ADI-uri, prevederile 
funcţionale efective sunt cele ale Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, ca în cazul tuturor organizaţiilor non-profit din România. 
Acest aspect este valabil şi pentru prevederile referitoare la mecanismele de 
finanţare. Conform Legii nr. 215/2001, ADI-urile pot fi finanţate din „contribuţiile 
de la bugetele locale ale UAT-urilor membre, precum şi din alte surse, conform 
legii (Art. 11^1). Totuşi, nu există alte prevederi specifice incluse în alte legi 
distincte  referitoare la finanţarea ADI-urilor, cu excepţia celor care se aplică 
pentru toate asociaţiile (Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000). Pe scurt, acestea 
funcţionează pe baza donaţiilor, resurselor obţinute de la bugetele de stat/locale, 
contribuţiilor membrilor, dividendelor sau a altor surse similare.  
 

Figura 8. Structura de guvernare a polilor de creştere 

 
 
87. Cadrul legal actual recunoaşte nevoia ca autorităţile centrale să 
stimuleze şi să sprijine cooperarea intercomunitară, însă, până în prezent, nu s-
a implementat niciun mecanism sau program de finanţare relevant în acest 
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sens. Mai precis, Legea nr. 215/2001 prevede că guvernul este obligat să 
stimuleze şi să sprijine „asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin 
programe naţionale de dezvoltare [...] finanţate anual din bugetul de stat şi 
aprobate direct de către Ministerul Administraţiei şi Afacerilor Interne, în 
conformitate cu legea privind finanţele publice locale” (Art. 12, Pct. 2). În plus, 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice stipulează că „structurile 
administrative naţionale şi teritoriale pentru dezvoltarea regională, împreună cu 
organizaţiile neguvernamentale ale autorităţilor administraţiei publice locale vor 
sprijini şi vor încuraja formarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară” (Art. 
10, Pct. 9). Aceste prevederi sunt foarte importante, întrucât, după cum vom 
vedea în continuare,  sustenabilitatea instituţională se bazează în întregime pe 
proiectarea şi implementarea unor mecanisme de finanţare adecvate.   
 
88. Pe scurt, structura de guvernare arată ca în figura de mai sus, cu 
menţiunea că între coordonatorul polului de creştere şi liderul polului de 
creştere nu sunt stabilite în mod formal raporturi ierarhice.  
 
Coordonatorii polilor de creştere  
89. Activitatea coordonatorilor polilor de creştere a fost sprijinită de 
Agenţiile de Dezvoltare Regională, folosind fondurile obţinute prin Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică. Majoritatea proiectelor de asistenţă tehnică ale 
polilor de creştere, coordonate de coordonatorii polilor de creştere, au fost 
implementate începând cu anul 2010, cu excepţia Clujului, unde asistenţa 
tehnică a fost implementată în 2011. 
 
90. Aceste fonduri au fost alocate în principal pentru plata salariilor 
coordonatorului polului de creştere şi ale unei echipe de asistenţă tehnică 
formată din până la patru persoane. Activităţile generale includ monitorizarea 
implementării PID-urilor, diferite expertize pe termen scurt necesare pentru a 
face faţă provocărilor apărute în timpul implementării PID-urilor, gestionarea 
cheltuielilor de funcţionare a biroului, evenimente, vizite de schimb de bune 
practici etc. Proiectele au fost elaborate şi trimise în vederea obţinerii de 
finanţare de către fiecare ADR-uri.  
 
Tabelul 9. Proiecte de asistenţă tehnică ce sprijină activitatea birourilor 
coordonatorilor de poli de creştere 

Nr. Polul de 
creştere 

Bugetul total 
necesar 

(în RON) 

Total cheltuieli 
eligibile 

(în RON) 

Total cheltuieli 
eligibile solicitate si 

aprobate (mai 2013) 

% 

1 Brașov 3.579.459      3.262.309      1.340.961      41,10 
2 Cluj  2.583.310      2.386.080      696.781      29,20 
3 Constanța 4.044.874      3.629.125      1.536.389      42,33 
4 Craiova 2.324.990      2.087.881                          813.721      38,97 
5 Iași 3.462.592      3.109.660      1.354.182      43,55 
6 Ploiești  4.058.816      3.626.877      1.451.426      40,02 
7 Timișoara  1.776.405      1.650.491                          622.362      37,71 

Sursa: date procesate de pe www.poat.ro, valabile până în mai 2013  
Notă: Cu caractere cursive – polii de creştere care nu corespund cu locaţia sediilor 
principale ale ADR-urilor. 

http://www.poat.ro/
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91. Diferenţele între sumele solicitate (menţionate în tabelul de mai sus) 
sunt considerabile. O parte din cheltuielile suplimentare poate fi alocată pentru 
amenajarea unui birou pentru coordonatorul polului de creştere, în cazul în care 
acesta nu poate fi amenajat la sediul central al ADR. Totuşi, acest lucru nu explică 
în întregime diferenţele respective şi sugerează că unele ADR-uri au avut de la 
început aşteptări mai mari referitoare la capacitatea şi activităţile necesare.    
 
92. Majoritatea coordonatorilor polilor de creştere au fost recrutaţi din 
rândul personalulului ADR, cu excepţia oraşelor Constanţa, Ploieşti şi Braşov, 
unde coordonatorii au provenit din conducerile primăriilor din zonele polilor de 
creştere sau din alte instituţii locale.   
 
93. Discuţiile cu coordonatorii polilor de creştere au indicat că există 
percepţia generală că resursele sunt limitate şi că pot fi/ar fi putut fi depuse 
mai multe eforturi cu mai multe fonduri. De exemplu, s-a remarcat că instruirea, 
precum şi schimbul de bune practici între coordonatorii polilor de creştere, 
constituie două dintre aspectele care necesită îmbunătăţiri.  
 
Liderii polilor de creştere 
94. Liderii polilor de creştere sunt preşedinţii ADI-urilor din zonele polilor 
de creştere şi, în majoritatea cazurilor, primarii oraşului central. Timpul şi 
efortul pe care aceştia îl dedică problemelor ADI-urilor depinde, în mod evident, 
de funcţia de conducere pe care o ocupă. În acest sens, este foarte importantă 
analiza indicatorilor de performanţă a ADI-urilor, iar datele indică diferenţe 
izbitoare între polii de creştere.  
 
Tabelul 10. Indicatorii de performanţă ai ADI-urilor polilor de creştere 

Nr. Polul de 
creştere 

Numele ADI-ului Anul 
înfiinţă

rii 

Nr. de 
angajaţi 

(contracte 
cu normă 
întreagă) 

Total 
venituri 

(RON) 

Total 
cheltuieli 

(RON) 

Active 
fixe 

(RON) 

1 Brașov Agenţia Metropolitană 
pentru Dezvoltare 
Durabilă Brașov 

2006 25 2.937.098           2.908.505      738.195      

2 Cluj 
Napoca 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona 
Metropolitană Cluj 

2008 niciun bilanţ înregistrat 

3 Craiova Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona 
Metropolitană Craiova 

2009 3 62                 67.679      -        

4 Constanța Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona 
Metropolitană 
Constanţa 

2007 14 2.170.595           1.912.124      40.942      

5 Iași  Asociaţia Zona 
Metropolitană Iaşi  

2004 7 697.468      733.072      4.828      
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Nr. Polul de 
creştere 

Numele ADI-ului Anul 
înfiinţă

rii 

Nr. de 
angajaţi 

(contracte 
cu normă 
întreagă) 

Total 
venituri 

(RON) 

Total 
cheltuieli 

(RON) 

Active 
fixe 

(RON) 

6 Ploiești Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Polul 
de Creştere Ploiești-
Prahova” 

2009 8 733.606              568.477      34.154      

7 Timișoara Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Polul 
de Creştere Timişoara” 

2009 - 7.071                 15.472      7.770      

Sursa datelor: MFinante.ro, conform ultimelor documente de raportare înregistrate (2011)  

 
95. Unele dintre ADI-uri din zonele polilor de creştere au fost înfiinţate 
înaintea emiterii ordonanţei care desemnează politica privind polii de creştere  
(de exemplu, Iaşi, Braşov), în timp ce altele au fost înfiinţate după emiterea 
ordonanţei, aspect reflectat în denumirea aleasă pentru acestea (de exemplu, 
Polul de Creştere Ploieşti, Polul de Creştere Timişoara). Transparenţa diferă, de 
asemenea, în mare măsură. În timp ce unele ADI-uri au site-uri web individuale, 
pe care sunt publicate structurile organizaţionale, personalul, actele statutare 
sau chiar rapoartele anuale (cum este cazul oraşului Iaşi), altele sunt doar 
menţionate în diferite articole sau pe diferite alte site-uri web (de exemplu, site-
ul ADR – secţiunea dedicată coordonatorilor polilor de creştere etc.).  
 
96. În general, ADI-urile sunt formate din: 

 O Adunare Generală (AG), formată din primari (sau alţi reprezentanţi 
desemnaţi) ai tuturor oraşelor şi comunelor componente. 

 Preşedintele AG, care este de obicei primarul oraşului principal al polului 
de creştere. 

 O structră executivă condusă de un director.  
 
97. În unele cazuri, ADI-urile reuşesc să obţină fonduri pentru dezvoltarea 
capacității lor. De exemplu, Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi a finalizat în 2012 
implementarea proiectului „Personal calificat pentru o administraţie eficientă în 
Zona Metropolitană Iaşi” (SMIS 15893), finanţat prin intermediul Programului 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA). Proiectul a fost 
declarat model de bune practici de către Autoritatea de Management.

25
 

 
98. Iniţiativele colaborative comune ale zonelor metropolitane (inclusiv 
zonele polilor de creştere) au fost îndelung discutate (chiar înaintea anului 
2008, când a fost emisă ordonanţa privind polii de creştere). În cele din urmă, a 
fost înfiinţată Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din 
România (FZMAUR) şi a fost deja demarat primul proiect (POLICENTRIC). Nu 
toate ADI-urile polilor de creştere sunt reprezentate de FZMAUR, fapt care indică 
încă o dată nivelurile diferite de capacitate şi implicare ale acestor organizaţii.  
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 http://zmi.ro/prezentare/index.html. 
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99. Capacitatea ADI-urilor este corelată cu numărul proiectelor PID 
adresate altor localităţi decât oraşelor principale din zonele polilor de creştere, 
şi, de asemenea, cu numărul proiectelor în care ADI-urile sunt direct implicate 
ca beneficiar (consultaţi Anexa 4). Acest lucru indică faptul că realizarea unui 
parteneriat şi creşterea treptată a capacităţii ADI-urilor poate fi soluţia pentru 
abordarea concentrării excesive de iniţiative PID din oraşele principale ale polilor 
de creştere.  
 
100. Cu toate acestea, realizarea unui parteneriat atunci când partenerii 
ocupă poziţii de putere foarte diferite este o sarcină dificilă. Aceasta necesită 
efort, proiecte demonstrative care șă prezinte avantajele colaborării şi un 
personal dedicat. Deşi guvernul central, după cum s-a menţionat în secţiunea 
anterioară, este obligat să sprijine formarea şi funcţionarea acestor structuri, nu 
s-au înregistrat iniţiative relevante sistemice în acest sens. 
 
Experienţa internaţională 
101. Când vine vorba despre cooperare intercomunitară, ţara menţionată 
cel mai frecvent este Franţa, exemplu urmat şi la crearea primelor structuri de 
acest gen din România. Structurile intercomunitare datează de la sfârşitul 
secolului 19, din Franţa, unde s-a ivit, pentru prima oară, posibilitatea creării 
unor astfel de structuri cu vocaţie unică. Cele mai recente îmbunătăţiri aduse 
cadrului legal sunt implementate odată cu legea Chevènement (1999), despre 
care se crede că a simplificat şi îmbunătăţit considerabil structurile 
intercomunitare. 
 
102. Legea Chevènement a instituit două tipuri de structuri 
intercomunitare, definind atribuţiile acestora şi elaborând o serie de mecanisme 
de finanţare care ar putea asigura sustenabilitatea financiară a acestora şi ar 
putea acţiona ca un factor de stimulare pentru colaborarea autorităţilor locale în 
cadrul aceste structuri. Structurile intercomunitare din Franţa sunt aşadar 
clasificate în: 

 Structuri fără atribuţii de administrare fiscală, considerate cea mai 
simplă formă de structură intercomunitară cu una sau mai multe vocaţii. 

 Structuri cu atribuţii de administrare fiscală, clasificate în  trei 
subcategorii: 

1. Comunităţi de comune (formate în principal din localităţi 
rurale); 

2. Comunităţi de aglomerări (care vizează oraşe mici şi medii cu 
localităţile periurbane aferente); şi, 

3. Comunităţi urbane (care vizează oraşe mai mari şi localităţile 
periurbane aferente). 
 

103. Legea Chevènement a fost considerată un mare succes deoarece, în 
mai puţin de 10 ani, majoritatea comunităţilor rurale şi urbane din Franţa au 
aderat la o astfel de structură. La 1 ianuarie 2008 existau 2.583 de comunităţi 
intercomunitare înregistrate cu atribuţii de administrare fiscală, şi 92% dintre 
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primării aderaseră la o astfel de structură
26

. Cazul particular al comunităţilor 
urbane prezintă interes pentru actuala analiză, deoarece defineşte modul de 
guvernare a zonelor metropolitane din Franţa. Acestea acoperă cele mai mari 
zone urbane funcţionale din Franţa (se estimează că au o populaţie minimă de 
500.000 de locuitori), cu excepţia Parisului. În prezent, în Franţa, există 15 astfel 
de structuri, însă doar 6 dintre acestea respectă limita minimă a densităţii 
populaţiei (Lyon, Lille, Marsilia, Bordeaux, Toulouse şi Nantes).  
 
104. Structurile intercomunitare pot deţine competenţe în mai multe 
domenii care iniţial erau incluse în mandatul localităţilor componente (precum 
elaborarea strategiilor de dezvoltare economică locală, implementarea unor 
proiecte de locuinţe sau de protecţie a mediului). Tipul sau atribuţiile care revin 
unei structuri de acest gen sunt clar definite prin lege şi depind de categoria 
structurii respective. Comunităţile urbane, de exemplu, exercită mai multe 
atribuţii în diferite domenii de intervenţie, ceea ce duce la o scădere a 
autonomiei localităţilor componente. Acesta este un aspect critic nereglementat 
de legislaţia română, şi implică rolul mai mult sau mai puţin simbolic al ADI-urilor. 
Ideea este simplă – scopul/acţiunea comună pentru care aceste structuri sunt 
benefice trebuie delegat(ă) în comun de fiecare localitate componentă către ADI 
şi nu urmărit(ă) în paralel atât de ADI, cât şi de membrii acesteia.  
 
105. Localităţile din comunităţile urbane din Franţa trebuie să delege 
următoarele competenţe: planificare spaţială; planificarea dezvoltării sociale, 
economice şi culturale; locuinţe; gestionarea serviciilor de utilitate publică (de 
exemplu, gestionarea deşeurilor); şi protecţia mediului.  
 
106. Un alt aspect critic neacoperit de cadrul legislativ din România este 
implicarea guvernelor centrale în încurajarea şi finanţarea ADI-urilor. Guvernul 
francez acordă subvenţii ADI-urilor în funcţie de numărul de locuitori pentru a 
stimula crearea unor astfel de structuri. Subvenţiile variază în funcţie de tipul de 
ADI şi sunt indirect proporţionale cu nivelul de autonomie al membrilor din 
componenţă. În acest sens, cele mai mari subvenţii sunt acordate comunităţilor 
urbane, pentru a încuraja înfiinţarea unor astfel de structuri, chiar dacă aceasta 
implică limitări în ceea ce priveşte competenţele şi autonomia. Aceasta constituie 
o confirmare a provocării pe care o reprezintă parteneriatul între autorităţile 
locale, ca organe de guvernare cu un mandat politic, şi echilibrarea raporturilor 
de putere dintre comunităţile de diferite mărimi din zona metropolitană.   
 
107. Adăugând stimulente financiare, ADI-urile cu atribuţii de administrare 
fiscală pot percepe direct taxe de la rezidenţii membrilor din componența lor, 
pe lângă cele deja percepute de primăriile membre, sau pot opta pentru o taxă 
unică. Şi în acest caz, puterea fiscală depinde de tipul ADI-urilor, iar comunităţile 
urbane au dreptul să perceapă mai multe taxe direct de la rezidenţi, fără 
intermedierea primăriilor componente.     
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 L’intercommunalite en question, David Gueranger, La documentation francaise, No. 951-
951, August – Septembrie 2008: Paris (Despre intercomunalitate, David Gueranger, Lq 
documentation francaise, nr. 951-951, august-septembrie 2008:Paris). 
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108. Întrucât nu deţin instrumente de finanţare şi stimulente special 
desemnate, în afara celor accesibile organizaţiilor societăţii civile standard, şi 
nici nu au dreptul de a-şi asuma funcţii publice sau de a oferi servicii publice, 
ADI-urile din România sunt considerate ca având un rol în mare parte simbolic. 
Aceasta nu înseamnă că succesul diferitelor ADI-uri din România trebuie trecut cu 
vederea, însă proiectele implementate până în momentul de faţă au fost mai 
degrabă minore, iar potenţialul acestor structuri nu a fost valorificat la maxim. 
 
109.  Așa cum menționam anterior, ar putea fi benefică luarea în 
considerare a înființării unor agenții de dezvoltare a polilor de creștere. O astfel 
de agenție ar prelua rolul principal privind implementarea proiectelor la nivel 
metropolitan, iar finanțarea ar putea proveni din surse europene, de la bugetul 
de stat și din bugetele localităților componente. 

 
 

Corelarea cu alte politici sectoriale şi spaţiale 
 
110. Politica românească a polilor de creştere nu poate fi planificată într-un 
vid, ci trebuie corelată cu alte politici sectoriale. Pentru început, dat fiind faptul 
că oraşele reprezintă motoarele de creştere economică în aproape fiecare 
economie, orice strategie de dezvoltare naţională sau regională trebuie să 
includă o componentă de dezvoltare urbană. Similar, oraşele sunt cele care 
generează unele dintre cele mai mari probleme sociale şi de mediu, dar sunt şi 
zonele în care strategiile/politicile de acest tip pot avea efectele cele mai 
semnificative. 
 
111. Faptul că oraşele sunt de cea mai mare importanţă pentru dezvoltarea 
economică nu înseamnă, în mod necesar, că toate strategiile de dezvoltare 
abordează în mod direct acest aspect. În cele ce urmează se oferă o scurtă 
prezentare generală a unor strategii/politici/planuri naţionale şi supranaţionale 
relevante care pot constitui o sursă de informaţii pentru o politică a polilor de 
creştere. 

 
112. Poziţia Comisiei cu privire la Acordul de Parteneriat cu România pentru 
perioada 2014-2020 recunoaşte importanţa polilor de creştere în procesele de 
dezvoltare și creare de locuri de muncă. Conform Documentului de Poziţie, o 
mai mare accesibilitate a polilor de creştere implică, de asemenea, o mai mare 
accesibilitate la oportunităţi. Cu cât accesul la aceşti poli de creştere va fi mai 
simplu, cu atât mai multe persoane vor avea acces la genul de joburi care au 
tendinţa de a se concentra în oraşele mai mari. Mai mult, cu cât dezvoltarea 
oraşelor este mai accentuată, cu atât acestea devin mai atractive pentru 
potenţialii investitori.  
 
Corelări cu documentele strategice naţionale şi documentele de planificare 
spaţială 
113. La nivel naţional, documentul de dezvoltare cadru este Planul Naţional 
de Dezvoltare. Deși planul pentru 2014-2020 nu a fost încă dat oficial publicităţii, 
planul pentru 2007-2013 abordează în mod direct probleme de dezvoltare 
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urbană, conţinând o secţiune dedicată planificării spaţiale şi teritoriale. 
Includerea unei abordări detaliate a dimensiunii urbane în următorul plan  ar fi  
extrem de utilă. 

 
114. Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă 2013-2020-2030 acordă, de 
asemenea, o importanţă majoră oraşelor. Documentul nu se rezumă la a 
recunoaşte potenţialul oraşelor de a determina progrese în ceea ce priveşte 
eficienţa energetică şi reducerea poluării, dar conţine şi o secţiune specială, care 
se referă la aspecte de dezvoltare spaţială şi teritorială. 

 
115. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) este unul dintre 
documentele cheie care stau la baza elaborării unei politici a polilor de creştere 
în România. Secţiunea IV a planului (Reţeaua de localităţi) creează o ierarhie 
urbană a ţării şi furnizează unele dintre elementele cheie utilizate pentru 
selectarea polilor de creştere pentru intervalul 2007-2013. Date fiind recentele 
schimbări din România în anul precedent   (pre- şi post-criză), revizuirea acestei 
secţiuni a PATN reprezintă o cerinţă imperativă. O altă secţiune a PATN de mare 
importanţă pentru polii de creştere este Secţiunea I, cu privire la  reţeaua 
naţională de transport. În această secţiune se trasează reţeaua de autostrăzi şi 
drumuri expres propusă pentru România şi se realizează legături strategice între 
poli, precum şi cu alte locaţii importante din interiorul şi din afara țării. 
 
116. Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte o funcţie esențială de 
coordonare în toate programele finanţate de UE. Una dintre atribuţiile 
principale ale Ministerului Fondurilor Europene este să se asigure că investiţiile 
UE sunt realizate în mod complementar şi coerent. Acest rol se aplică şi pentru 
investiţiile în poli de creştere, după cum prevede Ordonanţa de Guvern nr. 
998/2009. 

 
117. Cel mai important este faptul că strategiile şi planurile de dezvoltare 
regională aflate în curs de elaborare de către agenţiile de dezvoltare regională 
pentru perioada de program 2014-2020 pun un accent semnificativ pe 
dimensiunea urbană. Aceste planuri reflectă nevoile de dezvoltare ale regiunilor 
individuale identificate de către autorităţile regionale, judeţene şi locale (precum 
şi de către alţi factori legitimi implicaţi) şi asigură un stimulent cheie pentru faza 
următoare a politicii polilor de creştere. 
 
Corelarea cu politica de dezvoltare economică 
118. Dintr-o perspectivă conceptuală, politica privind polii de creştere este 
corelată cu câteva principii cheie ale noii geografii economice, conform cărora 
agenţii economici au tendinţa să se aglomereze în regiuni geografice diferite 
pentru a beneficia de influenţele pozitive ale apropierii geografice. În acest sens, 
oraşele selectate ca poli de creştere pot fi considerate oraşele care înregistrează 
cele mai mari aglomerări economice din ţară (bineînţeles, fără a lua în calcul 
capitala).  
 
119. În paralel cu politica privind polii de creştere, Ministerul Economiei a 
făcut prima încercare de a sprijini aglomerările industriale alcătuite din 
companii şi instituţii de cercetare şi dezvoltare, sub forma polilor de 
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competitivitate şi a clusterelor. Această iniţiativă a fost pusă în practică prin două 
linii de finanţare desemnate din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), şi anume „Dezvoltarea 
structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de 
competitivitate” (Operaţiunea 131) şi „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor 
în lanţurile de furnizori şi clustere” (Operaţiunea 133).  
   
120. Ministerul Economiei a definit clusterele şi polii de competitivitate 
într-un mod similar, ca fiind reţele de companii, instituţii de cercetare şi 
dezvoltare şi alte organizaţii de sprijin, situate într-o anumită regiune geografică 
şi implicate în dezvoltarea colectivă a afacerilor şi în iniţiative de inovare. 
Diferenţa între cele două este în primul rând una legată de mecanismele de 
finanţare (tipul de proiecte finanţate, beneficiarul direct etc.) şi în al doilea rând 
de aşteptările formate. Polii de competitivitate sunt consideraţi a fi de 
importanţă naţională, fiind așteptați să înainteze  portofolii de proiecte în valoare 
de minim 4 milioane de euro, în timp ce clusterele au fost proiectate pentru o 
acoperire regională, putând obţine până la 1,2 milioane de euro.  
 
121. Motivul pentru care o astfel de iniţiativă din partea Ministerului 
Economiei este deosebit de importantă şi trebuie analizată în 
complementaritate cu politica privind polii de creştere, este faptul că ambele 
determină dezvoltarea dintr-o perspectivă teritorială, deşi au două grupuri 
ţintă diferite. MDRAP, prin intermediul Axei 1 a Programului Operaţional 
Regional, finanţează în principal iniţiativele din sectorul public menite să crească 
competitivitatea şi calitatea vieţii în cei şapte poli de creştere. Ministerul 
Economiei, prin intermediul POS CCE, sprijină financiar sectorul (afacerilor) 
privat(e) care este de fapt factorul determinant al competitivităţii din polii de 
creştere.     

Experienţe internaţionale relevante ale politicilor de dezvoltare economică 
122. Alte ţări din UE elaborează şi implementează de mai mult timp politici 
de dezvoltare a sectorului privat bazate pe clustere şi aglomerări industriale. În 
Franţa, de exemplu, o astfel de politică a fost creată pentru prima oară de DIPSCT 
(Departamentul Interministerial pentru Planificare Spaţială şi Competitivitate 
Teritorială) la sfârşitul anilor ’90. În prima fază, politica a avut la bază sistemele 
productive locale, care se referă la grupuri de întreprinderi şi instituţii apropiate 
unele de altele şi activând în acelaşi domeniu industrial. După aproape un 
deceniu, 160 de astfel de sisteme productive locale au fost înfiinţate de DIPSCT, 
cu scopul de a creşte competitivitatea industriilor locale pe piaţa mondială.   
 
123. Începând cu 2004, Franţa a implementat o nouă politică industrială 
bazată pe polii de competitivitate. Aceste structuri au scopul de a încuraja 
inovarea şi de a crea locuri de muncă în principalele sectoare economice din 
Franţa, la nivelul fiecărei regiuni. Polii de competitivitate din Franţa ocupă un 
teritoriu clar definit şi activează într-un anumit domeniu economic, constând atât 
din IMM-uri, cât şi din companii mari, laboratoare de cercetare şi dezvoltare şi 
instituţii de instruire şi educaţie.  
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124. Această vocaţie principală de a sprijini iniţiativele colaborative de 
cercetare şi dezvoltare se reflectă, de asemenea, în liniile de finanţare 
desemnate, ce răspund în principal nevoilor proiectelor de cercetare şi 
dezvoltare (fonduri alocate în valoare de 1,5 miliarde de Euro în perioada 2009-
2011). O anumită parte din fondurile alocate sprijină parţial administrarea 
acestor poli, care este cofinanţată de către autorităţile locale/regionale, precum 
şi din contribuţiile membrilor.  
 
125. În prezent, în Franţa există 71 de poli de competitivitate, grupaţi pe 
categorii (clase) diferite, relevante pentru potenţialul lor economic (adică de 
importanţă globală sau naţională). Un aspect important al mecanismului de 
finanţare al polilor de competitivitate este sistemul de clasificare utilizat. Polii 
trebuie să întocmească periodic rapoarte privind anumiţi indicatori de relevanţă 
şi performanţă pentru a-şi menţine un anumit nivel de clasificare atribuit de 
autorităţile centrale. Un astfel de nivel de clasificare permite ca proiectele 
iniţiate de companii dintr-un anumit pol să obțină accesul la un fond desemnat în 
acest scop.   
 
Contextul actual în Romania 
126. Iniţiativele curente ale Ministerului Economiei sunt primele de acest 
gen din România. Este, de asemenea, important să clarificăm faptul că, până la 
data prezentului raport, linia de finanţare a clusterelor nu a fost încă lansată, iar 
linia de finanţare a polilor de competitivitate abia a trecut de al doilea apel 
pentru propuneri de proiecte; prin urmare, evaluarea finală a acestora este 
planificată pentru lunile următoare.  

Tabelul 11. Lista polilor de competitivitate propuşi spre finanţare 
Nr. Polul de 

creştere 
Profiluri 
economice, aşa 
cum sunt definite 
de PID 

Numele polului de competitivitate 
lansat (aplicaţie trimisă către AM 
POS CCE) 

Profilul economic al 
polului de 
competitivitate 

1 Brașov tehnologii pentru 
dezvoltare 
durabilă, turism 

niciun proiect depus nu este cazul 

2 Cluj industria 
energetică, ITC, 
servicii de sprijin în 
afaceri, servicii 
medicale de 
specialitate, 
biotehnologii 

TREC – Clusterul Transnaţional în 
domeniul Energiilor Regenerabile* 

Surse regenerabile 
de energie 

Clusterul de Mobilier din Transilvania Mobilier 

POLARIS ICT 

EXCELSIOR – EXCELenţă în Sisteme 
Informatice Orientate pe Rezultate 

ICT 

3 Craiova IT şi tehnologii 
înalte 

ICT – Pol de Competitivitate 
Regionala  

ICT 

Polul Automotive Sud Vest Oltenia Industria auto 

INOVTRANS Fabricarea de 
material rulant 
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Nr. Polul de 
creştere 

Profiluri 
economice, aşa 
cum sunt definite 
de PID 

Numele polului de competitivitate 
lansat (aplicaţie trimisă către AM 
POS CCE) 

Profilul economic al 
polului de 
competitivitate 

TurOlt InTT – Oltenia - Inovare şi 
tradiţii 

Turism 

4 Constanța industria maritimă, 
turism, industria 
energetică, 
agroalimentară 

niciun proiect depus nu este cazul 

5 Iași  ITC, industrii 
noi/creative 

niciun proiect depus nu este cazul 

6 Timișoara industria auto şi ICT  Asociaţia AUTOMOTIVEST Industria auto 

ICT Regional Cluster ICT 

Clusterul de Energii Sustenabile din 
România* 

Energia verde 
(fabricarea 
echipamentelor) 

El Camino Construcţii 

7 Ploiești industria 
petrolieră, 
industria 
energetică 

CREVIS ICT 

Pol de competitivitate în domeniul 
sistemelor automate şi  robotică 

Fabricarea de 
aeronave 

Sursa: date procesate de AM POS CCE şi PID-urile fiecărui pol de creştere 
Notă: TREC (Cluj Napoca) şi ROSENC (Timișoara) s-au alăturat polului MedGreen pentru a 
depune o aplicaţie comună la AM POS CCE. Din acest motiv, nu sunt listate ca aplicanţi 
individuali pe lista AM POS CCE.  

 
127. În acest context, analiza de mai jos face, în principal, referire la cea de-
a doua linie de finanţare, dat fiind că rezultatele finale (şi anume lista polilor de 
competitivitate care vor primi finanţare) nu este disponibilă. Din numărul total 
de 27 de aplicaţii trimise, 17 provin din locaţii aflate în afara zonelor polilor de 
creştere. Ceilalţi 10 poli de competitivitate lansaţi sunt prezentaţi în tabelul de 
mai jos şi explicaţi în continuare.  

Brașov  
128. PID defineşte pentru Braşov un profil economic legat de tehnologiile 
de dezvoltare sustenabilă, dar şi de logistică şi turism. Turismul are şi cel mai 
mare potenţial inovativ în cadrul noii infrastructuri de cercetare şi dezvoltare a 
Universităţii Transilvania (investiţie de aproximativ 25 de milioane de euro, 
finalizată în 2012). PID include o listă impresionantă de proiecte de sprijinire a 
afacerilor care constau în centre de afaceri, parcuri tehnologice şi industriale şi 
parcuri logistice planificate, al căror profil economic ţintă nu este menţionat. Nu 
au fost înregistrate iniţiative legate de polii de competitivitate. Totuşi, există 
câteva structuri emergente de tip cluster care pot aplica în cadrul liniei de 
finanţare a clusterelor.  
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Constanța  
129. PID-ul pentru Constanţa evidenţiază un profil economic bazat pe două 
domenii principale - industria maritimă şi alte activităţi economice portuare, 
dar şi industria turismului. PID menţionează, de asemenea, domeniul energetic, 
datorită proximităţii instalaţiilor de generare a energiei eoliene din Dobrogea, 
dar şi a marii rafinării petrochimice din nordul oraşului, însă nu precizează modul 
în care poate fi dezvoltat acest sector sau cum ar putea acesta contribui în viitor 
la economia locală. Polul MedGreen cu echipamente pentru generarea energiei 
regenerabile şi ecotehnologii, propus de ADR Sud-Est a beneficiat de implicarea 
constantă a Universităţii Ovidiu din Constanţa, însă agenţii economici şi proiectul 
de investiţii nu se adresează teritoriului polului de creştere. Totuşi, este 
important de menţionat faptul că industria maritimă (inclusiv construcţiile navale 
şi transportul maritim) nu a fost considerată eligibilă pentru linia de finanţare a 
polilor de competitivitate; altfel, Clusterul Maritim Românesc activ în Constanţa 
ar fi aplicat pentru această finanţare.  
 
Cluj-Napoca 
130. În cazul oraşului Cluj-Napoca, ADR Nord-Vest a implementat anul 
trecut un proiect care a evaluat potenţialul economic al regiunii şi a sprijinit 
crearea unei serii de structuri de tip cluster (inclusiv pentru energie 
regenerabilă, ITC şi mobilier). Deşi industria energetică şi ITC apar şi ele în profilul 
polului de creştere, PID include, de asemenea, servicii de sprijin pentru afaceri, 
servicii medicale de specialitate şi biotehnologii – adică motoarele economice din 
Cluj. Cu toate acestea, polii de competitivitate lansaţi reflectă capacitatea 
constituită cu ajutorul ADR-urilor în clusterele active din cele trei domenii mai sus 
menţionate.  
 
Craiova 
131. Craiova a înscris cel mai mare număr de aplicaţii pentru polii de 
competitivitate. ADR Sud-Vest Oltenia a avut un rol cheie în coordonarea şi 
stimularea acestor reţele, care reflectă mai mult sau mai puţin toate domeniile 
economice evidenţiate ca fiind relevante pentru polul de creştere.  
 
Iași 
132. Polul de creştere Iaşi creionează, în PID-ul corespunzător, un profil 
bazat pe ITC şi industriile noi/creative. Cel mai amplu proiect de sprijinire a 
afacerilor înscris în PID este bazat pe o iniţiativă şi finanţare private. Din păcate, 
se pare că demararea acestuia (campusul de afaceri şi tehnologie Iaşi) a întârziat 
considerabil. Nu s-a înregistrat nicio iniţiativă legată de constituirea unui pol de 
competitivitate în acest(e) domeniu(domenii). 
 
Timișoara  
133. PID-ul oraşului Timişoara promovează un profil economic bazat pe 
industria auto şi ICT. ADR Vest a coordonat ambele iniţiative de constituire a 
structurilor de tip cluster în aceste domenii

27
. În plus, o altă iniţiativă – care are în 

vedere abordarea de tip bottom-up – a dus la înfiinţarea ROSENC, Clusterul de 
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 http://www.adrvest.ro/attach_files/15_Comunicat_de_presa.pdf 

http://www.adrvest.ro/attach_files/15_Comunicat_de_presa.pdf


 

42 
 

Energii Sustenabile din România. ROSENC s-a alăturat polului MedGreen, 
formând un pol de competitivitate naţional în acest domeniu

28
.  

 
Ploiești 
134. Ploieşti este unul dintre polii de creştere cu un profil economic 
interesant, bazat pe industria petrolului şi industriile asociate (industria 
petrochimică, industria de extracţie a petrolului, industria energetică etc.). PID 
a conceput un pol de competitivitate în domeniul energetic, punând accentul pe 
cunoştinţele locale pentru a marca tranziţia la era energiei curate, fără 
combustibili fosili. Totuşi, cei doi poli de competitivitate înregistraţi în Ploieşti 
activează în industria IT şi aeronautică.   
 
135. Analiza de mai sus relevă faptul că polii de creştere cu cea mai bună 
corelare între profilurile lor (după cum este definit în PID-uri) şi profilurile 
polilor de competitivitate sunt Cluj, Craiova şi Timişoara, toate trei beneficiind 
de implicarea constantă a Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională în diferitele 
etape ale elaborării proiectelor. În cazul polilor Craiova şi Timişoara, ADR-urile şi-
au asumat chiar poziţii de coordonare a polilor de competitivitate propuşi (de 
exemplu, polii auto şi ITC din Timişoara şi auto şi turism din Craiova).   
 
136. Interesant este faptul că toate cele trei locaţii în care această corelaţie 
a fost mai puternică corespund unor poli de creştere care găzduiesc sediile 
centrale ale ADR-urilor. S-ar putea deduce de aici că acest aspect ar fi facilitat 
interacţiunea cu mediul de afaceri local şi colaborarea necesară pentru 
înfiinţarea unor astfel de structuri. În toate cele trei cazuri în care nu a fost 
depusă nicio aplicaţie, sediile ADR-urilor din regiunea respectivă sunt situate în 
afara polilor de creştere. Acest lucru este valabil şi pentru Ploieşti, care a depus 
două aplicaţii, dar în domenii foarte diferite de cele subliniate în profilul 
economic al polului de creştere.  
 
137. Experienţa internaţională relevă, într-adevăr, faptul că sectorul public, 
atât în calitatea sa de organism finanţator, cât şi în calitate de catalizator, are o 
importanţă majoră, mai ales ca parte a primei generaţii de politici de clustere. 
În acelaşi timp, Comisia Europeană subliniază faptul că natura detereminată de  
piaţă a dezvoltării clusterelor este esenţială

29
 şi că poate fi o condiţie preliminară 

pentru sustenabilitatea pe termen lung a acestora.  
 
138. Analiza de mai sus ridică problema referitoare la relaţia dintre 
politicile clusterelor/polilor de competitivitate şi politica polilor de creştere. O 
astfel de relaţie poate fi stabilită dacă cele două tipuri de politici sunt considerate 
ca făcând parte dintr-o politică de dezvoltare regională mai largă.  
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 http://rosenc.ro/ro/strategia-de-dezvoltare-a-polului-de-competitivitate-pentru-
economie-verde-medgreen-a-fost-aprobata-pentru-participarea-la-etapa-ii-a-operatiunii-
1-3-1/ 
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 Comisia Europeană, 2008. Conclusions on the Commission communication „Towards 
world-class clusters in the European Union: implementing the broad-based innovation 
strategy" (Concluzii privind comunicarea Comisiei „Către clustere de talie mondială în 
Uniunea Europeană: implementarea strategiei inovării pe scară largă”). 
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139. Într-adevăr, opiniile sunt variate în alte state din UE. O analiză a unor 
politici de clustere diferite din UE a demonstrat că aproximativ unul din patru 
programe analizate are legătură cu politica regională

30
. Majoritatea programelor 

pentru clustere se subsumează politicilor industriale, de inovare sau de 
promovare a exporturilor. O analiză a unui eşantion de 16 programe pentru 
clustere din 9 ţări din Europa identifică trei categorii de programe pentru 
clustere

31
: 

1. Programe pentru clustere axate pe dezvoltarea economică regională; 
2. Programe pentru clustere axate pe dezvoltarea industriilor naţionale; 
3. Programe pentru clustere axate pe exploatarea comercială a 

potenţialului de cercetare şi dezvoltare al economiei unei ţări. 
 

140. Programele pentru clustere din prima categorie sunt conduse în 
principal de organisme regionale/federale şi vizează încurajarea competitivităţii 
bazei economice locale, iar celelalte două categorii sunt formulate de 
organisme naţionale/regionale. Există şi ţări care desfăşoară în paralel două 
programe de sprijin distincte, unul care vizează dezvoltarea regională şi celălalt 
dezvoltarea industriilor naţionale (de exemplu, Norvegia)

32
. 

 
141. Este important de notat faptul că tendinţa în ceea ce priveşte 
conţinutul politicilor CE evidenţiază caracterul inovator global al clusterelor. 
Totuşi, acest aspect trebuie înţeles în contextul în care mai multe ţări din UE sunt 
în prezent la a doua sau a treia generaţie de politici de sprijinire a clusterelor, 
trecând treptat de la îmbunătăţirea abordării sistemelor locale de producție la 
încurajarea inovării şi a competitivităţii globale.   
 
142. România este la prima generaţie de iniţiative de sprijinire a 
clusterelor/polilor de competitivitate şi gradul de perfecționare a iniţiativelor 
actuale face dificilă definirea obiectivelor acestor politici în România. Într-
adevăr, punctarea bazată pe profilurile economice a fost diferenţiată (dat fiind că 
industriile de înaltă tehnologie au primit mai multe puncte decât industriile cu 
tehnologii medii sau inferioare), dar acest lucru nu a fost precedat de un efort 
determinat de identificare a industriilor relevante la nivel naţional sau regional. 
Perspectiva teritorială, deşi este apreciată şi evidențiată în calitate de principiu, 
nu a fost integrată complet în procesul de proiectare şi evaluare a acestor linii de 
finanţare. 
 
143. Din perspectiva dezvoltării regionale, politica de clustere poate fi 
considerată instrumentul necesar pentru mărirea bazei economice locale a 
regiunilor din România, în general, şi a polilor de creştere, în particular. Aceasta 
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 Europe Innova, 2008. Cluster policy in Europe: A brief summary of cluster policies in 31 
European countries (Politica de clustere în Europa: Scurt rezumat al politicilor de clustere în 
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31

 Ministerul danez al Ştiinţei, Inovaţiei şi Educaţiei Superioare, 2011. Clusters are 
Individuals: Creating Economic Growth Through Cluster Policies for Cluster Management 
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este o piesă esenţială în puzzle-ul politicilor dacă luăm în considerare decuplarea 
politicilor de la instrumentele de finanțare corespunzătoare în funcţie de tipul de 
beneficiar. MDRAP finanţează polii de creştere prin direcţionarea fondurilor către 
autorităţile publice, în timp ce Ministerul Economiei finanţează polii de 
competitivitate prin direcţionarea fondurilor către agenţi privaţi. În actuala 
perioadă de programare, a existat oportunitatea insuficient capitalizată de 
generare a mai multor sinergii între serviciile/infrastructura de sprijinire a 
afacerilor oferite publicului ce ar fi putut obţine finanţare şi necesităţile şi 
iniţiativele din sectorul de afaceri. O succesiune diferită a acestor iniţiative ar fi 
putut fi utilă pentru asigurarea unei corelări mai bune – şi anume: constituirea 
polilor de competitivitate la nivelul fiecărui pol de creştere şi proiectarea PID-
urilor, şi implementarea iniţiativelor de sprijinire a sectorului public în corelație  
cu nevoile şi caracteristicile specifice ale sectoarelor de afaceri respective.  
 
144. Decuplarea politicilor este foarte importantă dacă luăm în considerare 
masa economică mică a polilor de creştere din România, comparativ cu capitala 
şi cu alte metropole europene, iar instrumentele de sprijinire a sectorului privat 
sunt esenţiale pentru creşterea relevanţei economice a polilor de creştere din 
România.  

 

 
Trebuie continuată politica polilor de creștere?  
 

145. Răspunsul la întrebarea de mai sus este simplu: Da. 
 
146. Principiul de bază al politicii privind polii de creştere este solid. Mai 
precis, creşterea economică a unei ţări se produce de obicei în locurile cu masă 
economică mare. Un alt raport întocmit pentru Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice – Oraşe competitive - Remodelarea economiei 
geografice a României – face o analiză mai detaliată a motivului pentru care polii 
de creştere sunt esenţiali în dezvoltarea României. Acel raport arată că cea mai 
mare parte din creșterea economică dintr-o țară este generată de un număr 
redus de orașe. Mai mult, întrucât beneficiile dezvoltării se răspândesc, cu cât 
cineva este mai aproape de un astfel de pol de creștere, cu atât acesta are un 
nivel de trai mai ridicat. De exemplu, localitățile periurbane învecinate cu 
București, Timișoara șau Cluj-Napoca sunt printre cele mai dezvoltate din 
România. Un al treilea argument prezentat este că proximitatea față de marile 
piețe contează. Astfel, orașele care sunt aproape de piețele vest-europene (către 
care se îndreaptă 70% din exporturile românești) tind să fie mai dezvoltate decât 
orașele relativ mai îndepărtate din estul și sudul țării.  
 
147. Cu toate acestea, politica privind polii de creştere nu trebuie să se 
subsumeze numai Programului Operaţional Regional şi să fie elaborată cu 
unicul scop de a atrage fondurile UE. După cum se va argumenta în secţiunile 
următoare, polii de creştere (adică zonele metropolitane funcţionale) trebuie 
constituiţi deoarece servesc unui scop funcţional clar (de exemplu, contribuie la 
gestionarea conectivităţii, planificării şi transportului la nivelul zonei 
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metropolitane), şi nu doar pentru că ajută la atragerea fondurilor UE. În plus, 
investiţiile la nivelul polului de creştere nu trebuie să se bazeze exclusiv pe 
sursele UE, ci să fie completate cu investiţii finanţate cu fonduri de la bugetul de 
stat, bugete locale şi din alte surse (de exemplu, acorduri de tip Parteneriate 
Publice-Private – PPP). 

 
148. Secţiunile următoare vor furniza câteva recomandări suplimentare 
pentru politica privind polii de creştere pentru perioada 2014-2020, referitoare 
la ierarhia oraşelor, definirea mai eficientă a zonelor urbane funcţionale, 
abordarea diferită a polilor de creştere şi profilurile individuale ale polilor de 
creştere.  
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PARTEA II – Recomandări pentru Politica 
Polilor de Creştere în Perioada de Programare 
2014-2020 
 
149. Decizia de continuare, respectiv de întrerupere a politicii polilor de 
creştere aparţine, în ultimă instanţă, AM-POR, în urma consultărilor cu 
agenţiile de dezvoltare regională. În funcţie de priorităţile care vor fi identificate 
pentru perioada de programare 2014-2020, de finanţarea globală disponibilă şi 
de structura implementării administrative, finanţarea dedicată pentru proiectele 
din polii de creştere (fie cei existenţi, fie alţii, conform definiţiei date de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) poate fi sau nu 
disponibilă. 
 
150. Dată fiind importanţa acordată polilor de creştere în perioada curentă 
de programare, există probabilitatea de continuare a politicii în perioada 2014-
2020. Dintre cele 4,4 miliarde euro disponibili pentru proiectele POR între 2007 și 
2013, 32% au fost alocate pentru Axa 1, respectiv pentru proiectele de 
dezvoltare urbană, cu finanţare dedicată pentru polii de creştere şi polii de 
dezvoltare urbană, precum şi cu fonduri disponibile pe o bază competitivă pentru 
toate celelalte zone urbane. Axa 1 a primit cea mai mare alocare dintre cele 6 axe 
(de exemplu, următoarea axă - Axa 2 - pentru infrastructura de transport regional 
şi local, a primit 20% din fondurile POR), iar, în cadrul Axei 1, cea mai generoasă 
alocare (37% din fonduri) a fost rezervată polilor de creştere. 

 
151. Mulţi dintre beneficiarii politicii polilor de creştere acționează direct 
pentru soluționarea uneia dintre cele mai presante provocări în materie de 
dezvoltare a României. Astfel, politica polilor de creştere confirmă rolul cheie al 
oraşelor in domeniul dezvoltării. În majoritatea ţărilor, oraşele reprezintă 
motoarele de creştere care direcţionează economia naţională pe o pantă 
ascendentă - oraşele sunt cele în care se produce cea mai mare parte a 
inovaţiilor, în care se înregistrează cele mai mari creşteri ale productivităţii şi în 
care se creează cele mai multe dintre locurile de muncă noi. Ca atare, este 
esenţial ca România să dispună de o strategie de dezvoltare urbană amplă şi 
coerentă. Aceasta înseamnăcă România nu va beneficia numai de pe urma 
continuării strategiei POR privind polii de creştere, ci şi de pe urma unei viziuni şi 
a unei abordări mai largi a dezvoltării urbane. 

 
152. Maniera în care a fost proiectată strategia polilor de creştere a fost 
una avansată, cuprinzând elemente deosebit de inspirate. În primul rând, a fost 
recunoscut rolul pe care polii de creştere îl pot juca în stimularea economiei 
regiunilor respective. Astfel, a fost selectat câte un pol de creştere pentru fiecare 
regiune, pe baza potenţialului său de principal motor economic regional. În al 
doilea rând, această politică a atras după sine o perspectivă ce depășește 
frontierele orășenești, cu focalizare pe zonele metropolitane. A fost înțeles  
faptul că oraşele nu funcţionează într-un vid, ci fac parte din zone funcţionale 
mai vaste (economice, sociale, ecologice şi culturale), care necesită o planificare 
şi un management dincolo de limitele administrative. O a treia trăsătură cheie a 
politicii legate de polii  de creştere a fost necesitatea unei abordări integrate. S-a 
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recunoscut faptul că, în locul implementării proiectelor în absența unei 
perspectivede ansamblu, este important să se treacă la utilizarea sinergiilor şi la 
dezvoltarea de proiecte care să își sporească reciproc valoarea.. În al patrulea 
rând,  a fost solicitată o abordare multi-sectorială, orientată asupra dezvoltării 
socio-economice și recunoscând importanţa planificării spaţiale în contextul 
asigurării unei dezvoltări urbane sustenabile. În al cincilea rând,   autorităţile 
locale au fost încurajate să nu se limiteze la fondurile POR în procesul de realizare 
a planurilor integrate de dezvoltare. În mod ideal, PID-urile trebuie să abordeze 
provocările date de o dezvoltare mai amplă, intersectorială, cu care se confruntă 
zonele metropolitane şi cele urbane.  
 
153.  Cu toate că Politica Polilor de Creștere 2007-2013 a avut multe 
elemente bune, rămâne loc și pentru îmbunătățiri. Secțiunile următoare 
examinează modul în care Politica Polilor de Creștere ar putea fi îmbunătățită în 
perioada de Programare 2014-2020.  

 
 

Un alt tip de echilibru 
154. Cele două obiective principale ale politicii de coeziune a UE 2014-
2020(denumită şi Politica Regională) sunt: investiții în creștere economică și 
ocuparea forței de muncă și cooperare teritorială europeană. 96.5% din bugetul 
Politicii de Coeziune este alocat pentru atingerea obiectivului privind investițiile 
în creștere economică și ocuparea forței de muncă, cea mai mare parte din acest 
segment (48.25%) fiind direcționată către regiunile mai puțin dezvoltate. Pentru 
perioada de programare 2014-2020, Regiunile Mai Puțin Dezvoltate sunt 
considerate a fi cele care au avut între 2006 și 2008, un PIB pe cap de locuitor (la 
Paritatea Puterii de Cumpărare) de sub 75% din media UE-27. Pe lângă fondurile 
alocate pentru Regiunile mai Puțin Dezvoltate, vor fi puse la dispoziție fonduri din 
bugetul Politicii de Coeziune pentru Regiunile de Tranziție (10.76% din bugetul 
total), adică pentru acele regiuni al căror PIB pe cap de locuitor se încadrează 
între 75% și 90% din media UE-27; și pentru Regiunile Mai Dezvoltate (16.35% din 
bugetul total), adică acele regiuni cu un PIB pe cap de locuitor aflat peste 90% din 
media UE-27. Restul bugetului Politicii de Coeziune va fi distribuit prin Fondul de 
Coeziune (20.87%) și, de asemenea, pentru majoritatea regiunilor exterioare 
(0.27%). În prezent, toate regiunile României, cu excepția regiunii București-Ilfov, 
sunt considerate a fi Regiuni Mai Puțin Dezvoltate.  
 
155. Pentru perioada de programare actuală, investiţiile în polii de creştere, 
precum şi alte investiţii POR, vor avea ca obiectiv dezvoltarea regională 
echilibrată. De fapt, POR 2007-2013 are două obiective strategice: (1) crearea de 
15.000 de noi locuri de muncă până în 2015; şi (2) prevenirea oricărei adânciri 
suplimentare a diferenţelor interregionale între 2007 şi 2015 (sub aspectul PIB pe 
cap de locuitor). Faptul că unele regiuni din România se dezvoltă mai rapid decât 
altele nu este privit favorabil prin prisma concepţiei POR. 
 
156. În realitate, dezvoltarea neechilibrată este un fapt inevitabil într-o ţară 
în curs de dezvoltare, reprezentând chiar un semn că ţara respectivă este, într-
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adevăr, în proces de creștere economică. Aşa cum arată istoria,
33

 nicio ţară nu a 
reuşit să atingă statutul de ţară dezvoltată fără a parcurge efectiv experienţa 
dezvoltării inegale. Acesta este, de fapt, unul dintre factorii cheie ai teoriei 
dezvoltării economice: pentru ca economia unei ţări să crească, unele regiuni 
trebuie să se dezvolte mai rapid decât celelalte. Acest lucru este necesar 
deoarece, deseori, dezvoltarea necesită economii de scală, precum şi pieţe de 
mari dimensiuni (pe care le permit, de regulă, oraşele mari). Pentru a beneficia la 
maximum de economiile de scală, este important ca resursele să se concentreze 
în câteva locaţii mai degrabă decât să fie răspândite pe întreg teritoriul unei ţări. 
De exemplu, dacă o ţară ar avea în componenţa sa numai oraşe mici şi sate, 
marile companii (care sunt exportatori tradiţionali) nu ar mai exista deoarece nu 
ar beneficia de o bază de recrutare destul de mare. De asemenea, oraşele mici nu 
favorizează o diversitate economică mare, care să compenseze riscurile externe 
(de exemplu, cel mai mare angajator din oraş poate da faliment din cauza unei 
crize internaţionale).

34
 Aşa cum se arată cu claritate în figura 6, o cantitate 

disproporţionată de bogăţie din ţările dezvoltate ale UE este produsă de un 
număr redus de oraşe mari - de regulă, oraşele cele mai mari şi/sau  cele mai 
apropiate de pieţele mari (de exemplu, părţi ale marilor aglomerări urbane).  
 
157. România este, de fapt, una dintre ţările cele mai echilibrate regional, 
dar şi una dintre cele mai sărace din UE. Cele mai dezvoltate ţări din UE se 
numără, de asemenea, printre cele mai neechilibrate. Ca atare, dacă România 
doreşte să calce pe urmele ţărilor dezvoltate ale UE, trebuie să accepte şi să 
încurajeze dezvoltarea neechilibrată, în loc să încerce să o compenseze. Aceasta 
nu înseamnă că resursele trebuie direcţionate de la zonele rămase în urmă către 
zonele avansate. În schimb, trebuie să existe o înțelegere mai bună  în ceea ce 
priveşte modul în care dezvoltarea din regiunile avansate poate contribui şi la 
dezvoltarea creşterii în regiunile rămase în urmă. Aşa cum s-a arătat în Oraşe 
competitive - Remodelarea economiei geografice a României, deşi discrepanţele 
regionale s-au adâncit recent, s-a produso profundă convergenţă externă. În 
esenţă, toate regiunile din România au cunoscut o dezvoltare rapidă (înregistrând 
printre cele mai ridicate rate de creştere din UE) şi s-au apropiat de media UE, 
mai ales înainte de începutul crizei financiare globale din 2008-2009.  
 
158. Pentru perioada  2014-2020, POR trebuie să continue să încurajeze 
această convergenţă regională externă şi să nu trateze cu reţinere creşterea 
divergenţei interne. Aceste două procese sunt normale şi nu fac decât să reflecte 
faptul că România se află pe calea cea bună. Aşa cum o arată experienţa ţărilor 
dezvoltate, deşi este posibil ca, iniţial, resursele să fie plasate disproporţionat 
într-un număr limitat de locaţii (de exemplu, capitala Bucureşti şi alte oraşe 
mari), în timp, beneficiile legate de nivelul de trai se vor răspândi în regiunile 
limitrofe şi, într-un final, în restul ţării. Dispersia beneficiilor legate de nivelul de 
trai poate fi deja simțită în zonele aflate în apropierea celor mai mari poli de 
creştere. De exemplu, judeţul Ilfov prezintă acum un PIB pe cap de locuitor mai 

                                                                 
33

 Consultaţi de exemplu, Raportul privind dezvoltarea mondială 2009: Remodelarea 
economiei geografice şi Oraşe competitive - Remodelarea economiei geografice a 
României 
34

 There is a rich literature that describes in more detail many of the benefits of 
agglomeration economies.  
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mare decât cel al Bucureştiului însuşi, după cum și multe comunităţi din judeţele 
adiacente au beneficiatîn mare măsură de apropierea de capitală.  
 
159. Pentru politica polilor de creştere, adâncirea divergenţei regionale 
interne prezintă implicaţii profunde. Cel mai important, există probabilitatea 
unei rearanjări ierarhice a oraşelor, deoarece unii dintre polii de creştere se vor 
dezvolta mai rapid decât alţii. După mai mult de 40 de ani de planificare 
centralizată, România avea în 1989 şapte oraşe cu o populaţie de circa 300.000 
de locuitori, situaţie care, aşa cum vom vedea în continuare, este improbabilă 
într-o ţară cu dezvoltare organică. Aşa cum  indică datele recensământului din 
2012, unele oraşe (în cea mai mare măsură oraşe apropiate de pieţele mari din 
vest) au cunoscut deja o dezvoltare (atât ca populaţie, cât şi sub aspect 
economic) mult mai rapidă decât altele (cele aflate mai departe de pieţele 
profitabile). Există toate probabilităţile ca această dinamică să continue pe 
termen scurt şi mediu (până în 2020), și este puțin probabil ca vreo intervenție 
publică să poată inversa tendinţa observată. 
 
160. Ca atare, este important ca noua politică a polilor de creştere să 
realizeze un echilibru diferit. În loc de a încerca să reducă dezechilibrele 
regionale (şi implicit de a încerca să menţină toţi cei şapte poli de creştere la 
acelaşi nivel de dezvoltare), noua politică a polilor de creştere trebuie să se 
orienteze asupra modului în care creşterea din oraşele avansate poate sprijini 
dezvoltarea din oraşele al căror ritm de creştere este mai lent. În ultimă instanţă, 
faptul că unele oraşe se vor dezvolta mai rapid decât altele este benefic pentru 
toţi. O creştere mai rapidă a unor oraşe înseamnă că vor fi generate mai multe 
surse endogenece pot fi redistribuite pentru a sprijini proiectele cheie de 
investiţii publice din zonele cu o dezvoltare mai lentă. O creştere cu adevărat 
echilibrată nu trebuie să necesite egalitate regională, ci o integrare regională 
unitară, ce va permite pătrunderea cu uşurinţă în regiunile rămase în urmă a 
beneficiilor creşterii rapide a regiunilor avansate. 
 
161.  Implicațiile privind modul în care POR și, în special, politica Polilor de 
Creștere ar trebui concepute pentru exercițiul de programare 2014-2020 sunt 
relativ clare. Așa cum a fost detaliat în raportul Orașe Competitive, pentru o țară 
care se află la stadiul de dezvoltare al României, una dintre prioritățile cheie ar 
trebui să fie infrastructura de legătură. Investițiile care au toate șansele să aibă 
cel mai mare impact la nivel de dezvoltare sunt cele care conectează piețele mari 
din România (București și polii de creștere) cu piețele mari din Europa de Vest 
(către care se îndreaptă 70% din exporturile românești). Coridorul IV și 
Autostrada Transilvania sunt, în acest sens, de importanță strategică deoarece 
acestea aduc mai aproape de piețele bogate din Occident câteva motoare de 
creștere economică importante (București, Ploiești, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Arad).  

 
162.  Ca al doilea pas, este important ca cei mai dinamici poli de creștere șă 
fie lăsați să își mărească masa economică și demografică. Așa cum va fi discutat 
mai târziu, în rândul polilor de creștere este în curs de formare o nouă ierarhie, în 
care Timișoara și Cluj-Napoca, beneficiare ale apropierii lor față de Vest, se 
distanțanțează de ceilalți poli de creștere. Pentru acești doi poli de creștere, 
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unele dintre cele mai necesare investiții, în contextul dinamicii economice 
actuale, sunt îmbunătățirea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de legatură 
pentru a mări zonele funcționale ale polilor de creștere. Mai precis, acești doi 
poli de creștere au fost printre cei mai dinamici în atragerea de noi investiții și în 
încurajarea formării de noi companii. Când firme noi sunt atrașe într-o anumită 
zonă, acestea vor avea nevoie de acces la o bază de recrutare îndeajuns de mare 
și de diversă. În schimb, oamenii care locuiesc în acea zonă vor vrea să fie mai 
aproape de noile oportunități pe care aceste firme le aduc cu sine. Cu cât aceste 
noi centre de activitate vor fi mai accesibile, cu atât vor fi create mai multe 
sinergii economice.  

 
163.  Ca al treilea pas, așa cum va fi discutat în cele ce urmează, este 
important ca unii poli de creștere să fie gândiți în afara simplelor frontiere 
urbane. De exemplu, București, Ploiești și Brașov formează un coridor de 
creștere cu sinergii economice semnificative și cu un potențial economic enorm. 
Prin urmare, planificarea ar trebui să se facă la nivel regional pentru acești trei 
poli de creștere și având în vedere modul în care aceștia ar putea fi mai bine 
conectați, astfel încât fiecare să poată beneficia de ceea ce are de oferit celălalt. 
În esență, investiții precum autostrada Comarnic-Brașov sau o legătură feroviară 
rapidă între București și Brașov pot ajuta la extinderea bazei regionale de 
recrutare și la sporirea comerțului și a schimburilor comerciale în zonă.  

 
164.  Pentru poli de creștere precum Iași, Constanța și Craiova, prioritățile 
trebuie decise la nivel local. Există, totuși, potrivit analizei prezentate în cele ce 
urmează, o serie de probleme care ar putea fi luate în considerare. De exemplu, 
pentru Iași, va fi importantă focalizarea pe investiții care vor face din acest pol de 
dezvoltare un catalizator al urbanizării în regiune. Regiunea Nord-Est este una 
dintre cele mai dens populate din România și, în același timp, una dintre cele mai 
puțin urbanizate. Dezvoltarea va merge întotdeauna mână în mână cu 
urbanizarea și, pe măsură ce regiunea se va dezvolta, tot mai mulți oameni se vor 
muta în zone urbane, iar Iași va fi probabil cel mai important beneficiar în acest 
sens. Drept urmare, autoritățile locale din Iași ar putea lua în considerare să se 
concentreze asupra investițiilor favorabile procesului de urbanizare, precum 
extinerea infrastructurii serviciilor publice de bază (de exemplu, apă, canalizare, 
incălzire, managementul deșeurilor solide, iluminatul stradal) în zonele limitrofe 
orașului Iași. Acest lucru va face ca polul de creștere ca întreg să fie mai atractiv 
pentru persoanele și firmele care doresc să se mute acolo. O strategie similară 
poate fi adoptată de Craiova și Constanța. Craiova ar putea imbunătăti și 
infrastructura de legătură cu zonele învecinate (aceasta are o bază demografică 
însemnată) pentru a permite investitorilor mari, cum este Ford, un acces mai 
usor la forța de muncă. Constanța are una dintre cele mai mari baze economice 
în raport cu toți polii de creștere, precum și o largă zonă metropolitană și i-ar 
folosi , de asemenea, o mai bună infrastructură de legătură în zona de 
metropolitana (în special, conexiuni mai bune cu stațiunile de la Marea Neagră). 
 
165.  Fără a mai intra în detalii, implicațiile pentru politica Polilor de 
Creștere 2014-2020 pot fi rezumate după cum urmează: 

 Politica polilor de creștere nu ar trebui să se concentreze numai 
asupra polilor de creștere în sine, ci să încerce să îi înțeleagă ca 
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elemente dintr-un sistem interconectat, în care se pot realiza 
sinergii. 

 Investițiile de pe urma cărora vor beneficia cel mai mult polii de 
creștere nu sunt cele făcute în cadrul lor, ci, mai degrabă, investițiile 
pe scară mai largă care aduc polii de creștere mai aproape de 
piețele mari și care le permit, în același timp, să își sporească masa 
economică și demografică. 

 Nu toți cei șapte poli creștere sunt creați egal (unii dintre ei au 
dinamici economice mai puternice decât alții) și probabil toți au 
priorități distincte și ar trebui tratați diferit. De exemplu, unii poli de 
creștere au un potențial de polarizare națională, în timp ce alții au 
doar un potențial de polarizare regională. De asemenea, unii poli de 
creștere au o bază economică ce ar putea beneficia de pe urma 
investițiilor în calitatea vieții (de exemplu, Cluj-Napoca); alții au o 
bază economică ce ar putea avea avantaje de pe urma dezvoltării 
rețelelor de transport metropolitan (de exemplu, Timișoara și 
Cosntanța), în timp ce alții o bază economică ce ar putea beneficia  
de pe urma investițiilor care ar stimula procesul de urbanizare (de 
exemplu, Iași).  

 
166.  Din perspectiva bugetară, există, de asemenea, un număr de implicații 
relativ clare: 

 Având în vedere că există o ierarhie în plină evoluție a polilor de 
creștere, unii având o dinamică economică mai bună decât alții (de 
exemplu, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța), fondurile POR 2014-
2020 ar trebui alocate luând în considerare aceste dinamici. Mai 
precis, pentru polii de creștere în care centrele urbane au bugete 
locale mai mari, o pondere mai semnificativă din fondurile alocate 
prin POR ar putea merge către proiectele care ar aduce beneficii 
localităților periurbane relativ mai sărace (de exemplu, pentru 
investiții pe care aceste localități nu le-ar putea duce la bun sfârșit 
cu propriile resurse bugetare). În privința acelor poli de creștere 
care au bugete de investiții relativ mai mici, ar putea fi alocată o 
cotă mai însemnată din fondurile POR pentru proiecte din oraşul 
principal și localitățile din vecinătatea imediată. 

 Având în vedere că fondurile UE alocate vor acoperi doar o parte 
din necesitățile de dezvoltare, va fi importantă focalizarea cu 
precădere asupra acelor proiecte susceptibile să genereze cel mai 
mare impact la nivel regional. Modul în care poate fi asigurat acest 
lucru va fi tratat mai detaliat în raportul Modele de Selecție a 
Proiectelor.  

 Așa cum a fost cazul pentru perioada de programare 2007-2013, 
alocările relative ar trebui să fie mai mari pentru polii de creștere 
mai puțin dezvoltați. Mai precis, acei poli de creștere care au mai 
puține resurse proprii pentru proiecte de investiții ar trebuie să 
primească alocări relative mai ridicate (de exemplu, fonduri pe cap 
de locuitor). 

 Alocarea fondurilor ar trebui să fie condiționată de existența unei 
strategii complexe de dezvoltare. Spre deosebire, totuși, de 



 

53 
 

actualele Planuri Integrate de Dezvoltare, aceste strategii complexe 
de dezvoltare ar trebui să indice modul în care diverse surse de 
finanțare (alte programe operaționale, fonduri de la bugetul de stat, 
fonduri de la bugetul local, surse private, acorduri PPP) vor fi atrase 
pentru a îndeplini obiectivele regionale. Fondurile POR ar trebui mai 
degrabă să completeze un plan integrat de investiții, decât să fie 
unicul motor al acestuia.  

 Pe lângă faptul că fondurile alocate pentru polii de creștere ar 
trebui să fie alocate în funcție de nivelul individual de autonomie 
financiară (de exemplu, mai multă finanțare pentru polii de creștere 
care au un buget de investitii locale mai mic și mai puține fonduri 
pentru polii de creștere care sunt mai prosperi), este absolut 
esențial ca pentru investițiile aflate la un nivel superior (de 
exemplu, acele investiții care nu pot fi duse la bun sfârșit de o 
localitate prin mijloace proprii) să fie alocată o finanțare adecvată, 
în funcție de priorități naționale și regionale clare. De pildă, 
investiții vitale în infrastructură, precum Coridorul IV și Autostrada 
Transilvania, nu pot fi finalizate de către polii de creștere înșiși, însă 
beneficiile pentru aceștia sunt incontestabile.   

 Fiecare regiune ar trebui să pregătească un Plan de Dezvoltare 
Regională care să ia în considerare în mod corespunzător politica de 
polilor de creștere. Mai precis, fiecare regiune ar trebui să evalueze 
rolul polilor de creștere în economia regională și să determine 
modurile în care proiectele regionale de investiții pot contribui la 
îmbunătățirea performanței acestor poli de creștere. De exemplu, 
unele regiuni ar putea stabili că economia regională ar avea de 
câștigat dacă o bază mai largă de forță de muncă ar avea acces mai 
usor la polul de creștere regional (de pildă, printr-o rețea rutieră 
îmbunătățită, prin transport feroviar de mare viteză sau prin 
legături mai bune de transport public). 

 
 

De la regiuni şi oraşe, la oameni 
167. Strategiile de dezvoltare regională, atât cele din România cât şi de la 
nivelul UE, se concentrează în mod disproporţionat asupra regiunilor şi a 
oraşelor, în defavoarea sursei reale, dar de multă ori pierdută din vedere, a 
creşterii economice: oamenii. Raportul Oraşe competitive, pregătit de Banca 
Mondială pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din 
România, a prezentat o trecere în revistă a teoriei creşterii economice (alături de 
ultimele evoluţii în domeniu), în care se arată că o economie este suma 
oamenilor săi. Cu cât oamenii dintr-o economie sunt mai productivi, cu atât 
situaţia ţării este mai bună. Desigur, această teorie se aplică şi economiilor polilor 
de creştere. 
 
168. Cu cât oamenii dintr-un pol de creştere sunt mai productivi, cu atât 
situaţia polului de creştere respectiv este mai bună. Când oamenii au o situaţie 
bună, oraşele şi regiunile au, de asemenea, o situaţie bună. În consecinţă, 
strategiile de dezvoltare regională şi urbană nu trebuie să se concentreze asupra 
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regiunilor şi oraşelor în sine, ci asupra locuitorilor acestora. Această schimbare de 
paradigmă are câteva implicaţii cheie. 
 
169. O consecinţă importantă este că oamenii devin deseori mai productivi 
atunci când se mută în locaţii cu mai multe oportunităţi. Într-o abordare de 
creştere echilibrată, înclinaţia naturală este de a încerca descurajarea oamenilor 
să se restabilească în altă parte. Motivul este acela că o resursă locală cheie 
(forţa de muncă şi abilităţile) trebuie menţinută la nivel local, pentru a contribui 
la alimentarea creşterii economice viitoare. Totuşi, oportunităţile (de exemplu, 
locuri de muncă, studii superioare, facilităţi şi servicii publice esențiale) nu sunt 
distribuite omogen pe teritoriul unei ţări, mai ales dacă ţara respectivă este în 
curs de dezvoltare. Unele locaţii vor beneficia de mai multe locuri de muncă 
decât altele, vor primi un volum mai mare de investiţii,  dispun de unităţi sanitare 
şi de învăţământ necesare anumitor persoane, și prezintă o concentrare de 
sectoare economice de interes pentru alte persoane. Cu o distribuţie neomogenă 
a oportunităţilor în spaţiu, este normal să existe o tendinţă a oamenilor de 
migrare spre locaţiile cu oportunităţi şi, în final, trăiască experienţa creşterii 
neechilibrate. Totuşi, aşa cum s-a mai arătat, această creştere neechilibrată este 
un semn bun - indică faptul că oamenii beneficiază de o relativă mobilitate şi au 
acces la locaţii cu oportunităţi care le permit să obţină rate de productivitate mai 
ridicate. În ultimă instanţă, oameni mai productivi reprezintă echivalentulunei 
economii mai productive, chiar dacă acest lucru implică faptul că aceste persoane 
sunt mai productive şi dincolo de graniţe.  
 
170. Deşi poate fi o realitate greu de acceptat, este de aşteptat ca unii 
dintre polii actuali de creştere să cunoască, în continuare, o scădere a 
populaţiei. Aceasta nu înseamnă, în mod necesar, o scădere a competitivităţii, ci 
faptul că locuitorii lor sunt mai productivi în alte locaţii. Pe termen lung, atât 
oraşele care îşi pierd, dar şi cele care câştigă populaţie vor beneficia de pe urma 
acestei dinamici. Când oamenii pleacă la muncă şi/sau studii în străinătate, ei 
acumulează cunoştinţe, capital şi relaţii profesionale. În consecinţă, ei se 
îmbogăţesc atât din perspectivă financiară, cât şi sub aspect non-pecuniar şi, în 
mod frecvent, vor împărtăşi această “avere” comunităţii din care provin - 
trimiţând sume de bani prin mandat poştal, investind în localitatea de origine, 
aducând idei şi viziuni noi, precum şi un ansamblu de relaţii profesionale şi 
personale. 
 
171. Într-un mediu în care populaţia globală este în scădere şi în condiţiile 
redesenării economiei geografice a ţării, unele locaţii vor avea de câştigat, în 
timp ce populaţia din marea majoritate a zonelor se va diminua. Toate oraşele 
mari ale României s-au confruntat cu o scădere a populaţiei între 2002 şi 2012, 
chiar şi în condiţiile dezvoltării suburbiilor. Declinul populaţiei şi scăderea 
densităţii prezintă implicaţii nu doar spaţiale, afectând şi dinamica economiilor şi 
a comunităţilor locale.  
 
172. În consecinţă, o politică a polilor de creştere care încearcă să 
încurajeze dezvoltarea echilibrată în toţi cei şapte poli de creştere are şanse să 
eşueze. De asemenea, o focalizare orientată asupra oraşelor (de exemplu, 
încercarea de a determina o anumită  creştere a locurilor de muncă pe plan local) 
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poate determina rezultate nesatisfăcătoare şi poate duce la risipirea resurselor 
publice.  
 
173. Decât să fie îndreptate către orașe, investiţiile și programele publice ar 
trebui redirecţionate mai degrabă spre oameni. Ca atare, indicatorii de 
performanţă trebuie, de asemenea, să încerce să măsoare performanţele 
individuale, nu pe cele ale unei anumite locaţii. Faptul că o persoană s-a mutat 
într-un alt oraş sau în străinătate, în căutarea unor oportunităţi mai bune, poate 
fi perceput ca o pierdere netă pentru locaţia pe care a părăsit-o, însă, pe termen 
lungşi pentru ţară în ansamblu, acesta poate fi considerat ca un câştig net. 
Desigur, aceasta nu înseamnă că autorităţile publice trebuie să încurajeze 
persoanele să se mute în alte locaţii, ci să permită oamenilor să-şi atingă 
potenţialul maxim de oriunde o pot face cu maximum de eficienţă. Desigur, în 
unele domenii strategice, precum exemplul citat frecvent al sistemului de 
sănătate din România, emigrarea în masă a profesioniştilor poate avea efecte 
secundare negative în ansamblu. Dar, în general, principiul de a lua în 
considerare oamenii şi de a le permite să urmărească oportunităţile  este viabil şi 
duce la rezultate individuale şi colective mai bune.  
 
174. În esenţă, este mai uşor să facilitezi accesul la oportunităţi decât să 
creezi oportunităţi de la zero. De exemplu, o persoană care speră să devină 
dirijor de talie mondială are mai multe oportunităţi să-şi atingă scopul într-un 
oraş care găzduieşte o operă renumită. Ca atare, în loc să se construiească o 
operă de clasă mondială acolounde locuieşte persoana respectivă, este mult mai 
uşor să se creeze condiţiile care îi vor permite  să acceadă la una dintre cele mai 
importante instituții de acest gen din lume. Acest lucru poate implica investiţii în 
sectorul educaţiei, care vor permite persoanei respective să ajungă  la o şcoală de 
muzică, investiţii în infrastructura aeroporturilor şi în infrastructura de conexiune 
cu aeroporturile (pentru a permite accesul facil la operele din străinătate), 
precum şi o bursă de studii în străinătate. De asemenea, un inginer IT se va 
bucura de mai multe beneficii dacă face parte dintr-o piaţă IT de anvergură, unde 
poate face schimb de idei cu alţi dezvoltatori, poate avea acces la o plajă mai 
largă şi mai diversă de companii IT şi poate beneficia de cursuri de învăţare 
continuă şi ateliere special concepute pentru sectorul IT. 
 
175. Concentrarea asupra locuitorilor polilor de creştere şi a politicii POR va 
asigura evitarea unei situaţii de tip joc cu sumă nulă, în care unele 
oraşe/regiuni pierd şi altele câştigă. Majoritatea autorităţilor locale doresc ca 
oraşele lor să se dezvolte mai mult, iar majoritatea strategiilor pe care le concep 
se subordonează acestui obiectiv. Desigur, într-un mediu în care populaţia 
globală stagnează sau este în declin, dezvoltarea tuturor oraşelor este practic 
imposibilă. Unele oraşe se vor dezvolta, dar o vor face în detrimentul altor oraşe. 
Un asemenea proces este inevitabil şi greu reversibil, indiferent de sumele 
alocate în acest scop. Astfel, dacă reuşita politicii polilor de creştere este 
echivalată cu buna performanță a tuturor polilor de creștere (de exemplu, o 
populaţie în creştere şi o economie locală mai puternică), atunci această politică 
este sortită eşecului de la bun început. Dacă, pe de altă parte, se va concentra 
asupra performanţei celor care locuiesc în polii de creştere, este posibil să aibă 
un impact semnificativ.  
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176.  Această recomandare nu ar trebui înțeleasă ca un motiv de a nu lua în 
considerare dimensiunea teritorială a politicii polilor de creștere, ci  dimpotrivă. 
Este mai degrabă o pledoarie pentru conceperea și înțelegerea performanței unei 
unități teritoriale într-un mod mai cuprinzător. De exemplu, o investiție într-un 
aeroport regional poate conduce la un număr mai mare de persoane care 
părăsesc zona și, astfel, la potențiale efecte negative asupra economiei locale. 
Așadar, o asemenea investiție ar putea avea, pe hârtie, un impact negativ pe 
termen scurt și pe termen mediu. Însă, dacă este luată în considerare o abordare 
pe termen lung și dacă sunt avute în vedere câștigurile în materie de 
productivitate individuală de pe urma construirii acelui aeroport, ar putea să 
reiasă la fel de bine că aceasta a fost o investiție cu impact pozitiv. 

 
177.  Din perspectivă bugetară, fondurile ar trebui să fie în continuare 
direcționate către unități teritoriale delimitate. Este important, totuși, să se ia în 
considerare impactul acestor fonduri dincolo de frontierele unităților teritoriale. 
Așa cum am arătat mai devreme, doar trei poli de creștere au avut o 
performanță economică la nivel național care să justifice calificativul de pol de 
creștere - Timișoara, Cluj-Napoca și Constanța. Toți ceilalți patru poli de creștere 
au avut o performanță economică sub media pe țară (adică nu au fost motoare 
de creștere națională). Prin urmare, se poate crede că, din cauza lipsei de impact, 
investițiile în acești patru poli de creștere nu se justifică. Cu toate acestea, dacă 
se ia în considerare, de exemplu, că investițiile în infrastructura de legătură i-au 
ajutat pe oamenii din Iași să devină mai productivi în București sau într-un oraș 
din Europa de Vest, și că, pe termen lung, acest lucru poate avea consecințe 
pozitive asupra economiei din Iași (de exemplu, întoarcerea oamenilor în Iași 
pentru a deschide afaceri acolo), astfel de investiții sunt mai ușor de justificat.  
  
178.  În termeni practici, fără o schimbare de paradigmă de tipul celei 
recomandate mai sus, politica polilor de creștere este justificată doar pentru 
câteva orașe. Mai concret, când se va examina performanța orașelor Iași, Craiova 
și Ploiești, cel mai probabil va reieși că investițiile efectuate acolo între 2007 și 
2013 nu au reușit să uniformizeze cu adevărat discrepanțele regionale. Între 
2007 și 2013, București, Timișoara și Cluj-Napoca s-au dezvoltat într-un ritm mai 
rapid decât aceste orașe și vor continua probabil să facă la fel pe termen scurt și 
pe termen mediu. Într-o astfel de situație, Politica Polilor de Creștere 2007-2013 
poate fi considerată un eșec și ar putea fi pretinsă concentrarea ei doar în câteva 
orașe cu potențial de motor de creștere dovedit. Totuși, în cazul în care 
beneficiile regionale ale politicii polilor de creștere sunt luate în considerare din 
punctul de vedere al oamenilor care trăiesc acolo (de exemplu, câștigurile în 
materie de productivitate individuală care pot fi realizabile prin investiții în poli 
de creștere), este mult mai ușor să se justifice politica polilor de creștere pentru 
fiecare regiune în parte. 
 

Zone funcţionale mai semnificative ale polilor de creştere 
179. Faptul că planificarea proiectelor pentru polii de creştere depăşeşte 
limitele oraşului este pozitiv în sine, dar modalitatea de definire a zonelor 
funcţionale ale polilor de creştere nu este cea optimă. Chiar şi fără a avea cea 
mai vagă noţiune despre polii de creştere, o privire asupra zonelor metropolitane 
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a polilor de creştere din Figura 1 arată că acestea nu au fost definite cu 
respectarea unor criterii funcţionale clare (de exemplu, sinergiile care pot fi 
obţinute prin planificare integrată). De exemplu, zona metropolitană a Craiovei, 
aşa cum a fost ea definită inițial, nu reprezinta nici măcar o masă economică și 
administrativă continuă. Din zona metropolitană a Timişoarei lipseşte o localitate 
în nord-vest în imediata apropierea oraşului, dar include localităţi aflate la o 
distanţă mai mare (deşi, la modul ideal, expansiunea trebuie să se producă mai 
degrabă în zone mai apropiate de oraş decât în zone mai îndepărtate). Din zona 
metropolitană a Ploieştiului lipsesc unele localităţi cheie în zona de sud-est, cu 
densitate ridicată şi care, pe baza strict a cifrelor demografice, trebuie să facă 
parte din eforturile de planificare integrate. 
 
180. Definirea unor zone funcţionale mai semnificative ale polilor de 
creştere este deseori afectată de legislaţia neclară, politică şi lipsa planificării 
strategice. Zonele metropolitane ale polilor de creştere au fost formate pe baza 
Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice. Totuşi, această lege nu furnizează 
criterii clare cu privire la modul de formare a zonelor metropolitane, ci precizează 
numai că localităţile au opţiunea de a forma asociaţii inter-municipale. Legea nr. 
351/2001 (Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional) prevede că zonele urbane 
mari pot încheia acorduri voluntare cu localităţile limitrofe aflate la o distanţă de 
30 km sau mai apropiate, dar nu precizează motivul utilizării zonei tampon de 30 
km. De asemenea, politica are un rol important în formarea acestor zone 
metropolitane şi influenţează frecvent capacitatea primarilor de a ajunge la 
acorduri voluntare sau de a se integra în zonele metropolitane, în ciuda 
beneficiilor economice potenţiale. În final, deseori nu există nicio gândire 
strategică în ceea ce priveşte formarea zonelor metropolitane. 
 
181. Per total, o modalitate mai coerentă de definire a zonelor 
metropolitane ar fi din perspectiva sinergiilor funcţionale. Un asemenea 
exerciţiu nu implică mari cantităţi de date sau metodologii complicate. De 
exemplu, Institutul Naţional de Statistică adună date despre navetişti (respectiv, 
persoane care locuiesc şi lucrează în localităţi diferite). Aceste date pot contribui 
la o imagine mai clară a celor mai active zone metropolitane şi a forţei 
gravitaţionale a oraşelor centrale. Dincolo de datele efective privind navetiştii, 
este, de asemenea, utilă examinarea locaţiei pentru potenţialii navetişti - 
respectiv a zonei din jurul unui centru urban. Din practica internaţională, se 
cunoaşte faptul că oamenii sunt dispuşi să călătorească în medie la serviciu circa 
o oră sau mai puţin. Ca atare, stabilirea unor rezerve de timp de o oră în jurul 
centrelor urbane cheie poate asigura o imagine mai bună a zonelor funcţionale 
potenţiale care se pot lua în considerare. 
 
182. În acest sens, am calculat distanțe de parcurs cu mașina pe o rază de o 
oră pentru toţi cei şapte poli de creştere şi pentru Bucureşti. Mai întâi, am 
examinat rezervele de timp de o oră din centrul oraşelor, respectiv rezervele de 
timp de o oră de la limita municipală a acestora. Apoi, am calculat rezervele de 
timp de 20, respectiv 40 de minute, pentru o imagine mai rafinată (consultaţi 
harta de mai jos). Pentru unii dintre polii de creştere, zona metropolitană, aşa 
cum este definită în prezent, corespunde aproximativ unei rezerve de timp de 40 
de minute din centrul polului de creştere. (Anexa 6 cuprinde câte o hartă pentru 
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fiecare pol de creștere cu toate localitățile care se încadrează în rezervele de 
timp de 20, 40 și 60 de minute).   
 
Figura 9. Zonele funcţionale potenţiale sunt mai mari decât zonele 
metropolitane definite în prezent 

 
 
183. Desigur, orice modificare de infrastructură (de exemplu, prin 
adăugarea de drumuri expres sau autostrăzi) poate modifica semnificativ 
zonele funcţionale potenţiale ale polilor de creştere. Aşa cum se poate observa 
cu claritate în Figura 9, zona funcţională potenţială a Bucureştiului, care are 
legături pe autostradă la vest, est şi nord, este mult mai mare decât zonele 
funcţionale potenţiale ale altor poli de creştere. Aceasta include o populaţie de 
peste 4 milioane de locuitori (21% din populaţia naţională) şi generează peste 
50% din toate veniturile firmelor.  
 
184. De asemenea, tabelul 12 arată că polii de creştere au puncte forte 
diferite la dimensiuni diferite. De exemplu, dacă se ia în calcul o rezervă de timp 
de 20 de minute (care include, de regulă, centrul şi localităţile din imediata 
apropiere), Cluj-Napoca apare pe primul loc, având atât cea mai mare populaţie 
din cei şapte poli de creştere, cât şi cea mai mare parte din veniturile 
companiilor. În cazul unei rezerve de timp de 40 de minute, pe locul întâi se 
situează Constanţa. La o rezervă de timp de 60 de minute (atât faţă de centru, 
cât şi faţă de periferii), Timişoara se situează pe primul loc în termeni economici 
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(cu cea mai mare parte din veniturile firmelor), în timp ce oraşul Craiova ocupă 
primul loc în termeni demografici (cu cea mai mare populaţie în regiune). 
Interesant este faptul că atât Craiova, cât şi Timişoara au printre cele mai mici 
zone metropolitane definite în momentul de faţă din unele considerente de ordin 
juridic şi politic, așa cum au fost descrise mai sus. 
 
Tabelul 12. Indicatori cheie pentru zone funcţionale ale unor poli de creştere de diferite dimensiuni (2011)  

  
Rezervă de timp raportat la centrul 

oraşului 
60 min. de 
marginea 
oraşului     20 min. 40 min. 60 min.  

Timişoara 
Populaţie 350.000 452.000 767.000 945.000 

% din veniturile firmelor 
naţionale 3,16% 3,41% 5,43% 6,00% 

Cluj-Napoca 

Populaţie 360.000 482.000 620.000 905.000 

% din veniturile firmelor 
naţionale 3,29% 3,48% 3,71% 4,47% 

Iaşi 
Populaţie 328.000 423.000 582.000 943.000 

% din veniturile firmelor 
naţionale 1,47% 1,52% 1,60% 2,20% 

Craiova 

Populaţie 302.000 470.000 787.000 1.080.000 

% din veniturile firmelor 
naţionale 1,43% 1,60% 2,70% 2,94% 

Constanţa 
Populaţie 312.000 492.000 620.000 716.000 

% din veniturile firmelor 
naţionale 2,51% 4,12% 4,54% 4,67% 

Braşov 

Populaţie 328.000 485.000 615.000 868.000 

% din veniturile firmelor 
naţionale 2,65% 2,83% 2,98% 3,54% 

Ploieşti 
Populaţie 305.000 556.000 2.724.000* 3.554.000* 

% din veniturile firmelor 
naţionale 2,89% 3,44% 43,17%* 47,24%* 

Bucureşti 

Populaţie 1.842.000 2.150.000 2.525.000 4.020.000 

% din veniturile firmelor 
naţionale 37,82% 41,15% 41,61% 50,58% 

Sursele datelor: Institutul Naţional de Statistică şi ListăFirme 
*Include cifrele pentru Bucureşti și împrejurimi 

 

 
Driving time buffer from city center 

60 min. from 
city border 

 
185. Dincolo de infrastructura rutieră, am calculat, de asemenea, rezerve de 
timp de o oră pe calea ferată. Figura 10 indică populaţia totală care ar avea 
acces ușor la polii de creştere la o oră de mers cu trenul. Evident, cu cât 
infrastructura feroviară este mai dezvoltată, cu atât mai multe persoane pot avea 
acces cu trenul la polul de creştere. Din cei şapte poli de creştere, cele mai bune 
conexiuni feroviare le au Timișoara, Constanța şi Ploiești. Ca atare, poate fi 
benefic pentru aceste oraşe dacă se identifică metode de valorificare mai 
adecvată a dotărilor de infrastructură de care dispun. 
 
186. O definiţie mai bună a zonelor funcţionale ale polilor de creştere 
poate, de asemenea, contribui la îmbunătăţirea planificării integrate. De 
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exemplu, o examinare a densităţilor şi a fluxurilor de populaţie poate duce la 
decizii mai bune cu privire la dezvoltarea de soluţii de transport integrate. 
Numeroase autorităţi ale polilor de creştere au avut în vedere dezvoltarea 
reţelelor metropolitane de transport public. Totuşi, nu este întotdeauna clar dacă 
aceste decizii au avut la bază argumente cantitative solide. Dacă examinăm 
densităţile populaţiei, devine imediat clar că puţini dintre polii de creştere 
existenţi pot beneficia cu adevărat de reţelele de transport metropolitane. 
 
Figura 10. Populaţia situată la o oră de mers cu trenul de polii de creştere 

 
 
187. Dezvoltarea unui sistem de transport public (de exemplu, sistem de 
transport cu autobuzul) necesită, în general, o densitate de masă urbanizată de 
cel puţin 30 de persoane la hectar. Pentru aceasta, am calculat densităţile masei 
urbane actuale

35
 pentru toţi polii de creştere şi pentru localităţile din care sunt 

formaţi. Pe baza acestei valori, s-a stabilit că singurul pol de creştere unde o 
reţea metropolitană de transport public poate fi utilă este Braşovul. Ceilalţi poli 
de creştere pur şi simplu nu prezintă densităţile de populaţie minime care să 
justifice viabilitatea unui asemenea sistem. 

                                                                 
35

  Aceasta este o modalitate de calcul a densităţilor diferită de cea cunoscută, respectiv 
împărţirea populaţiei totale a localităţii la suprafaţa localităţii. Densitatea masei urbane 
este o măsură mai fiabilă, deoarece nu include zonele de teren deschis sau neutilizat, 
precum pădurile, terenurile agricole, lacurile etc. 
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Figura 11. În acest punct, o reţea integrată de transport pare a fi justificată 
numai în zona metropolitană a Braşovului 

 
 
 
188. Totuşi, dacă examinăm schimbările de densitate în timp, imaginea 
devine mai nuanţată. Astfel, între 1992 şi 2012, zonele periurbane ale multor 
poli de creştere (Timișoara, Cluj-Napoca, Iași şi Constanța) au devenit mult mai 
dense (consultaţi Figura 12). Cluj-Napoca, mai ales, prezintă două localităţi peri-
urbane cu densităţi prezente apropiate de pragul de 30 de persoane/ha: Florești 
cu 27 persoane/ha şi Baciu cu 21 persoane/ha. Ca atare, planurile de creare şi de 
extindere a sistemelor de transport metropolitan trebuie să ia în calcul această 
dinamică, de natură să persiste. 
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Figura 12. Numeroase localităţi peri-urbane au înregistrat creşteri ale densităţii 
în ultimii ani 

 
 
189. Planificarea integrată nu trebuie să se concentreze numai asupra 
sistemelor de transport. De exemplu, este clar că planificarea spaţială nu se 
poate realiza separat pentru localităţi adiacente ale căror vieţi economice s-au 
întrepătruns într-o măsură tot mai mare în ultimii ani.  Similar, serviciile publice 
cheie, precum educaţia, sănătatea şi administraţia deservesc populaţii mai mari 
decât cele din oraşele centrale şi, ca atare, trebuie administrate ţinând cont de 
aceste zone funcţionale (de exemplu, modul în care persoanele care locuiesc la 
distanţe mai mari pot beneficia de aceste servicii cheie). 
 
 

Nu toţi polii de creştere sunt creaţi egal 
190. La momentul planificării iniţiale a polilor de creştere, cele şapte oraşe 
selectate aveau aproximativ aceeaşi mărime, de aproximativ 300.000 de 
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locuitori (numai Ploieștiul avea o dimensiune uşor inferioară). Aceasta înseamnă 
că planificarea pentru aceste oraşe, inclusiv alocările de la buget, a urmat 
principii oarecum similare. Pe scurt, polii de creştere din zonele mai puţin 
dezvoltate au beneficiat de alocări mai mari de la buget, în timp ce polii de 
creştere din zonele mai dezvoltate au primit fonduri mai reduse. Astfel, Iaşiul a 
primit suma cea mai mare (91 de milioane de euro), în timp ce Timişoara a 
primit-o pe cea mai mică (58 de milioane de euro). 
 

Figura 13. Distribuția Zipf în anumite țări în 2010 
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191. Totuşi, distribuţia acestor oraşe de rangul al doilea nu urmează un 
model organic. În majoritatea ţărilor cu dezvoltare organică, oraşele urmează un 
model de distribuţie uniformă, o curiozitate statistică pe care o cunoaştem sub 
numele de regula Zipf sau Regula Rang-Dimensiune. Conform acestei reguli, dacă 
s-ar reprezenta pe un grafic o diagramă a rangului şi o alta a populaţiilor oraşelor 
dintr-o ţară, oraşele ar fi dispuse foarte strâns în jurul liniei de tendinţă. În 
termeni mai simpli, în majoritatea ţărilor cu dezvoltare organică, un oraş de rang 
1 va fi urmat, de regulă, de 1-2 oraşe cu aproximativ jumătate din populaţie, apoi 
de 2-3 oraşe de rangul 3 cu aproximativ o treime din populaţie etc. Graficele de 
mai sus prezintă aspectul acestei distribuţii a oraşelor în şase ţări care s-au 
dezvoltat pe bazaprincipiilor de piaţă în deceniile din urmă. 
 
192. Peste 40 de ani de planificare centralizată au creat în România un 
sistem relativ asimetric de oraşe. Aşa cum se arată în graficul de mai jos, datele 
estimative privind populaţia pentru 2010 arată că nu există oraşe reale de rang 2 
în ţară - respectiv, un oraș cu o populaţie de aproximativ 900.000 de locuitori şi 
un oraş cu o populaţie de circa 600.000 de locuitori. Conform acestor date, 
Bucureştiul este de şase ori mai mare decât următorul oraş ca mărime, 
Timişoara. Această distribuţie asimetrică poate sugera faptul că, dacă România se 
va alinia în continuare la principiile de piaţă, este posibil să apară oraşe autentice 
de rang 2. 

Figura 14. Distribuţia Zipf din ţările selectate pentru 2010 

 
 
193. Într-adevăr, datele ultimului recensământ (2012) arată că oraşele din 
România se așază în jurul unei distribuţii mai probabile în cadrul unei economii 
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de piaţă. Se pot observa mai multe dinamici. Pe de o parte, oraşul principal, 
Bucureşti, a pierdut circa 13,3% din populaţie în raport cu valorile înregistrate la 
recensământul anterior (2002). În practică, însă, declinul populaţiei bucureştene 
nu a fost atât de dramatic, exprimând mai degrabă o migraţie a populaţiei în 
suburbii. De fapt, suburbiile Bucureştiului au înregistrat una dintre cele mai 
semnificative creşteri de populaţie din ţară, într-un mediu caracterizat prin 
scăderea populaţiei globale. O dinamică similară (scăderea populaţiei în oraşele 
centrale şi creşterea populaţiei din suburbii) se poate observa în majoritatea 
oraşelor mari din România. 
 
Figura 15. Distribuţia Zipf din ţările selectate pentru 2012 

 
 
194. Între 2002 şi 2011, Clujul şi Timișoara au reuşit să înregistreze scăderi 
reduse ale populaţiilor proprii. Aceste două oraşe se pot constitui ca oraşe de 
rangul 2 în România. Luarea unei decizii în acest sens este încă prematură, dar 
datele preliminare şi poziţia lor geografică favorabilă (respectiv, apropierea de 
pieţele bogate din vest) pot propulsa Cluj-Napoca şi Timişoara într-o altă 
categorie decât ceilalţi poli de creştere. Bazându-se pe dimensiunea economiei şi 
pe cea a populaţiei, cele  două oraşe pot genera o forţă gravitaţională mai mare 
şi, beneficiind de cauzalitatea circulară şi cumulativă, pot continua să se dezvolte 
separat de ceilalţi poli de creştere şi se pot apropia ca nivel de dezvoltare de 
Bucureşti. 
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195. În consecinţă, o nouă politică a polilor de creştere pentru 2014-2020 
trebuie să ţină cont de aceste dinamici. Încă din această etapă timpurie a 
redesenării sistemului urban din România există o distanţă considerabilă între 
populaţiile celor mai mari doi poli de creştere şi populaţia celui de-al treilea - o 
diferenţă de circa 50.000 de persoane. Mai mult, unii dintre polii de creştere au 
cunoscut o scădere semnificativă a populaţiei în ultimul deceniu. În cazul în care 
aceste tendinţe continuă, va apărea nevoia proiectării unor strategii relativ 
diferite de dezvoltare urbană pentru oraşele cu populaţie în creştere faţă de 
oraşele cu populaţie în scădere.  
 
Tabelul 13. Schimbări demografice în cele mai mari oraşe din România 

 
Populaţia la recensământ 

Modificare 
procentuală 

  2002 2012 

București 1,934,449 1,677,985 -13.26% 
Cluj-Napoca 318,027 309,136 -2.80% 
Timișoara 317,651 304,467 -4.15% 
Iași 321,580 263,410 -18.09% 
Constanța 310,526 254,693 -17.98% 
Craiova 302,622 243,765 -19.45% 
Galați 298,584 231,204 -22.57% 
Brașov 283,901 227,961 -19.70% 
Ploiești 206,527 197,522 -4.36% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, date preliminare ale recensământului 

 
196.  Implicațiile practice ale acestei rearanjări ierarhice au fost discutate în 
detaliu mai sus. În ceea ce privește fiecare dintre polii de creștere, alocarea de 
fonduri ar trebui să rămână generoasă cu aceia care au mai puține resurse 
pentru proiecte de investiții. Totuși, pentru proiecte de infrastructură regionale 
sau naționale pe scară mai largă, fondurile din care vor beneficia în mod direct 
sau indirect polii individuali de creștere ar trebui alocate în funcție de un set clar 
de priorități naționale și regionale. De exemplu, finalizarea Coridorului IV și a 
Autostrăzii Transilvania va aduce mai multe beneficii directe unor poli de creștere 
precum  Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Ploiești și Constanța și mai puține 
beneficii unor poli precum Iași și Craiova. Cu toate acestea, beneficiile naționale 
indirecte rezultate din finalizarea acestor două proiecte de autostradă se vor 
răspândi către cele mai multe părți ale țării. De asemenea, alocarea de fonduri 
pentru infrastructura de servicii de bază (de exemplu, apă, canalizare, gaz) ar 
trebui să fie mai generoasă în regiunile din sud și est ale României, care au un 
deficit semnificativ în acest sens. 

 
197.  Faptul că unii poli de creștere sunt mai dezvoltați decât alții are 
consecințe și cu privire la modul în care fondurile vor fi alocate. De exemplu, 
este probabil ca Timișoara, Cluj-Napoca și Constanța să dedice mai mult din 
resursele proprii investițiilor în centrul lor urban. Așadar, o pondere mai ridicată 
din finanțarea alocată polilor de creștere ar trebui să fie direcționată către 
proiecte de care să beneficieze localitățile mai puțin dezvoltate din cadrul polului 
de creștere (de exemplu, o infrastructură de legatură care le permite acestor 
centre urbane dinamice să-și sporească masa demografică și economică și care le 
permite oamenilor din zonă un acces mai facil la oportunitățile pe care le oferă 
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centrul urban). Pe de altă parte, în cazul orașelor cu bugete mai mici pentru 
investiții la nivel local, o pondere mai mare din finanțarea alocată polilor de 
creștere ar trebui direcționată către centrul urban și către localitățile din 
vecinătatea imediată (de exemplu, investiții care să stimuleze procesul de 
urbanizare). 

 
198.  O a treia implicație practică a acestei rearanjări urbane se referă la 
volumul absolut de finanțare alocată fiecărui pol de creștere. Dacă, în termeni 
relativi (de exemplu, fonduri alocate pe cap de locuitor), polii de creștere mai 
puțin dezvoltați ar trebui să primească mai mult, în termeni absoluți, polii de 
creștere mai dezvoltați pot primi o finanțare mai semnificativă pentru perioada 
2014-2020. Dacă privim datele recensământului din 2011, devine evident că nu 
există numai o ruptură economică în creștere între orașe fruntașe, precum 
Timișoara și Cluj-Napoca, și poli de creștere mai puțin dezvoltați, precum Iași și 
Craiova, dar și o ruptură la nivel demografic. Cluj-Napoca și Timișoara au în 
prezent cu cel puțin 50.000 mai mulți locuitori decât alți poli de creștere. Desigur, 
modul în care frontierele polilor de creștere vor fi trasate va afecta populația 
totală a polului de creștere, însă populația din centrul urban ar trebui să fie un 
criteriu esențial în stabilirea volumului absolut al finanțării pentru fiecare pol de 
creștere. În prezent, polii de creștere primesc 50% din fondurile alocate prin Axa 
1 a Programului Operațional Regional. Având în vedere diferențele dintre polii 
individuali de creștere, aceasta s-ar putea să nu fie cea mai bună opțiune pentru 
perioada de programare 2014-2020.  

 
199.  O a patra implicație se referă la mărimea reală a polului de creștere. 
Din actualul exercițiu de programare, a devenit evident faptul că unii poli de 
creștere au fost supradimensionați, în timp ce alții au fost subdimensionați. 
(Tiparele de navetă, care pot fi obținute din datele recensămâmtului din 2011 
pot oferi o mai bună cunoaștere a zonelor urbane efectiv funcționale.) Un pol de 
creștere supradimensionat ar include de obicei localități în care nu a existat o 
evoluție (adică au înregistrat o scădere a populației și au avut o bază economică 
redusă), și care au avut dificultăți în a identifica resursele necesare pentru 
cofinanțarea proiectelor POR. Ca o comparație, județul Ilfov, care înconjoară 
orașul București, este acum pe deplin parte a zonei urbane funcționale a acestuia 
și are un PIB pe cap de locuitor mai mare decât cel al capitalei. Ca atare, judetul 
Ilfov nu poate fi considerat numai parte a zonei urbane funcționale a 
Bucureștiului pe deplin, dar are și resursele necesare pentru a finanța și cofinanța 
proiecte de nivel metropolitan. Drept urmare, pentru perioada de programare 
2014-2020, o atenție sporită trebuie acordată sinergiilor care există cu adevărat 
între diferite localități din interiorul unui pol de creștere, iar finanțarea ar trebui 
alocată în principal pentru proiecte care întăresc aceste sinergii sau pentru 
proiecte care sprijină generarea de noi sinergii.   
 
 

De la polii de creștere la zonele de creștere 
200. Locaţiile cu masă economică mai mare sau mai apropiate de centru cu 
masă economică semnificativă au tendinţa de a fi mai dezvoltate. Cei şapte poli 
de creştere desemnaţi au fost stabiliţi dintre locaţiile cu cea mai mare masă 
economică în afară de capitalei Bucureşti. Ca atare, aceştia aduc beneficii pentru 
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locaţiile din apropiere (de exemplu, comunităţi periurbane, oraşe apropiate şi 
oraşe mai mici). Totuşi, şi reciproca este adevărată. Polii de creştere mai mari 
beneficiază de pe urma vecinătăţii cu locaţii cu populaţie şi densitate economică 
mai mare. Aceasta înseamnă că polii respectivi se bucură de un acces mai ușor  la 
o rezervă de forţă de muncă mai mare, precum şi de un acces mai uşor la pieţe.  
 
201. În consecinţă, planificarea polilor de creştere trebuie să se realizeze 
dincolo de limitele metropolitane definite. Există un număr de conurbaţii şi de 
sisteme de oraşe care pot beneficia într-o măsură mai mare de apropierea dintre 
ele. Brăila-Galați este cea mai cunoscută conurbaţie, datorită apropierii mari 
dintre cele două oraşe. Totuşi, există și alte conurbaţii unde două oraşe mari sunt 
la distanţă de sub o oră de mers cu maşina: București-Ploiești, București-Pitești, 
Timișoara-Arad, Suceava-Botoșani sau Baia Mare-Satu Mare.  
 
202. De regulă, modelele gravitaţionale oferă o imagine mai bună cu privire 
la conurbaţiile existente sau potenţiale. Aceste modele se bazează pe legile 
fizicii şi pornesc de la premisa că locaţiile cu masă mare (de exemplu, populaţie 
sau venituri ale firmelor) şi aflate în apropierea altor locaţii cu masă mare vor 
exercita o atracţie gravitaţională mai mare (flux crescut de oameni, capital şi idei) 
decât locaţiile cu masă mai mică şi situate la distanţe mai mari unele de altele. 
Pentru cartografierea potenţialelor conurbaţii din România, am dezvoltat două 
modele gravitaţionale: unul care ţine cont de masa demografică (galben) şi unul 
care ţine cont de masa economică (verde), conform imaginilor de mai jos. 
 
Figura 16. Modele gravitaţionale de populaţie (stânga) şi economic (dreapta) 

 
Notă: Modelul gravitaţional al populaţiei (stânga) a utilizat valorile de populaţie obţinute la recensământul din 2012, în timp ce 
modelul economic gravitaţional (dreapta) a utilizat datele privind veniturile firmelor în 2011. Datele au fost obţinute de la 
Institutul Naţional de Statistică şi ListăFirme. 

 
203. Aşa cum o arată hărţile gravitaţionale, zonele cu densitate 
demografică nu coincid întotdeauna cu zonele cu densitate economică. Două 
coridoare de creştere în jurul Bucureştiului (București-Ploiești-Brașov şi 
București-Pitești) par să se bucure atât de o densitate de populaţie, cât şi de o 
densitate economică. În nord-estul României, zona delimitată de Iași, Botoșani, 
Suceava, Piatra Neamț şi Bacău dispune de densităţi ridicate de populaţie şi 
poate beneficia de pe urma politicilor şi a investiţiilor care favorizează 
urbanizarea (respectiv, o concentrare mai ridicată de locuitori în centrele 
urbane). De exemplu, pieţe de terenuri şi locuinţe mai flexibile (pentru a permite 
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tranzacţii mai facile între proprietari şi cumpărători), infrastructură conectivă şi 
extinderea infrastructurii de servicii publice (apă, canalizare, managementul 
deşeurilor solide) pot facilita polului de creştere Iaşi obţinerea de beneficii 
economice de pe urma masei demografice ridicate şi a densităţii mari de 
populaţie.

36
 Acest aspect este important mai ales în lumina dinamicilor recente, 

care arată că Iaşiul a pierdut o proporţie semnificativă a populaţiei între 
recensămintele din 2002 şi 2012. În inima Transilvaniei, există o zonă delimitată 
de Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Sibiu şi Alba-Iulia, care pare să se bucure de o 
densitate economică relativ ridicată. Coridorul de creştere Timişoara - Arad este 
cea mai mare zonă economică din afara Bucureştiului, care poate, de asemenea, 
să beneficieze de planificare şi investiţii integrate. Constanţa este unul dintre 
puţinii poli de creştere existenţi care trebuie tratat într-o relativă izolare, 
respectiv prin abordarea zonei metropolitane doar şi beneficiind de avantajele 
amplasării sale strategice  pe coasta Mării Negre. 
 
204. Mărirea masei economice şi demografice a polilor de creştere trebuie 
să fie una dintre priorităţile cheie ale unei noi politici a polilor de creştere. 
Aceasta presupune o gândire dincolo de limitele metropolitane şi identificarea de 
metode prin care polii de creştere să poată beneficia de proximitatea faţă de alte 
locaţii cu masă demografică şi economică ridicată. Uşor de spus, greu de făcut. 
Aşa cum se constată din experienţa perioadei de program 2007-2013, chiar şi la 
nivel metropolitan localităţile care să coopereze şi să colaboreze sunt dificil de 
găsit. Demersul va fi şi mai dificil în cazul localităţilor mai îndepărtate şi al 
coridoarelor de creştere. De asemenea, va fi greu de identificat o entitate 
administrativă care să preia responsabilitatea acestor proiecte comune. 
 
205. Cu toate acestea, dacă unul dintre obiectivele noii politici a polilor de 
creştere va fi competitivitatea, va fi important să se identifice modalităţi prin 
care polii de creştere să beneficieze la maximum de zonele lor limitrofe mai 
largi, nu doar de zonele periurbane imediate. Aceasta poate necesita investiţii 
care pot fi finanţate din diferite surse (de exemplu, axa regională şi locală a POR 
sau din Programul Operațional Sectorial Transport), dar este esenţial să existe o 
înţelegere mai completă a modului în care polii de creştere influenţează şi 
interacţionează cu zonele limitrofe. Aceasta va necesita o reflecție asupra polilor 
de creştere, coridoarelor de creştere şi zonelor de creştere.  
 
206. Pentru unii poli de creştere, trecerea dincolo de zonele metropolitane 
va constitui o condiţie indispensabilă. Oraşul Ploieşti, de exemplu, este polul de 
creştere desemnat pentru Regiunea Sud. Totuşi, este binecunoscut faptul că 
Bucureştiul are cea mai puternică influenţă în regiunea respectivă. În esenţă, 
Ploieştiul însuşi gravitează în jurul Bucureştiului, iar majoritatea beneficiilor de 
dezvoltare ale Regiunii Sud pot fi atribuite capitalei. Ca atare, Ploieştiul nu poate 
fi analizat separat, ci numai ca o componentă a unei zone de creştere mai mari. 
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populaţie sau să aibă o populație mai stabilă. 



 

70 
 

Programe autentic integrate 
207. O abordare autentic integrată nu trebuie să vizeze numai acoperirea 
geografică, ci şi acoperirea funcţională şi sinergiile sectoriale. Astfel, planurile 
de dezvoltare integrată (PID) trebuie să identifice atât modalităţi prin care 
investiţiile POR să aducă beneficii zonelor metropolitane, cât şi modalităţi prin 
care investiţiile dintr-un sector pot aduce avantaje în alte  sectoare. Proiectele 
identificate în majoritatea PID-urilor par să fi fost concepute într-o manieră 
izolată, în absenţa unei evaluări consistente a modului de valorificare a sinergiilor 
potenţiale. În consecinţă, următoarea fază a politicii polilor de creştere trebuie să 
ia în considerare modalităţi prin care comunităţile mai puţin dezvoltate din jurul 
polilor de creştere să poată beneficia de oportunităţile oferite de polii de 
creştere (de exemplu, prin dezvoltarea unei infrastructuri de legătură adecvate şi 
prin îmbunătăţirea accesibilităţii - drumuri expres, rute feroviare pentru 
navetişti, sisteme integrate de transport public). 
 
208. De asemenea, planurile integrate de dezvoltare nu trebuie să 
constituie o listă exhaustivă de proiecte care urmează să fie finanţate prin POR. 
În mod ideal, PID va  include un plan de acţiune cuprinzător, cu o listă de proiecte 
care se vor finanţa din POR, din alte surse UE, precum şi de la bugetul local şi 
naţional. De asemenea, poate fi util să se menţioneze investiţiile private majore, 
care pot avea un impact (pozitiv sau negativ) asupra investiţiilor publice. Trebuie 
spus  că multe dintre PID-urile actuale au beneficiat de o planificare de proiect în 
acest mod, cu performanţe foarte bune. Totuşi, pentru următoarea perioadă de 
program, toţi polii de creştere trebuie să pregătească PID-uri cuprinzătoare, 
pentru a indica modurile în care fondurile POR pot contribui la obţinerea unor 
rezultate de o mai mare anvergură. 
 
209. Pentru generarea de abordări integrate adecvate, trebuie examinată, 
de asemenea, componenta spaţială. De fapt, documentul POR pentru 2007-
2013 precizează cu claritate necesitatea de a i se acorda mai multă atenţie 
acestui domeniu în viitor: 

Se recomandă îmbunătăţirea relaţiei între obiectivele politicii de 

dezvoltare regională şi cele ale dezvoltării spaţiale. Din acest motiv, 

instrumentele pentru dezvoltarea spaţială trebuiesc adaptate şi 

armonizate astfel încât potenţialul existent să fie mai bine utilizat în 

folosul regiunilor. De asemenea, relaţii mai apropiate trebuiesc stabilite 

la nivelul autorităţilor responsabile de aceste politici.   

 

Într-adevăr, determinarea modalităţii de valorificare a sinergiilor dintre diferitele 
proiecte de investiţii necesită o bună cunoaştere a spaţiului şi a instrumentelor 
de planificare spaţială. 
 
210. În ultimul rând, dar nu mai puţin important, abordările integrate 
necesită instrumente create în acest scop. Astfel, următoarea perioadă de 
programare a UE anunţă noi mecanisme, precum investiţiile teritoriale integrate 
şi finanţarea din mai multe surse, a căror aplicare în domeniul finanţării zonelor 
polilor de creştere trebuie luată serios în considerare. 
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Creşterea sinergiilor cu politicile de dezvoltare economică 
211. Iniţiativele recente ale Ministerului Economiei referitoare la 
direcţionarea pe bază teritorială a fondurilor pentru mediul de afaceri din 
România constituie un tip de politică aplicată de decenii în alte ţări din UE. 
Acest lucru a avut drept rezultat liniile de finanţare concepute pentru poli de 
competitivitate, clustere sau poli de excelenţă (aceştia din urmă fiind anulaţi 
recent) în cadrul POS CCE.  
 
212. Perspectiva teritorială, deşi apreciată la nivel principial, nu a fost 
integrată complet în procesul de proiectare şi evaluare a acestor linii de 
finanţare. Acest lucru a permis denaturări ale rezultatelor politicii, cum este cazul 
constituirii a doi poli care activează în acelaşi domeniu economic și în acelaşi 
oraş. Până în prezent, liniile de finanţare ale Ministerului Economiei au generat 
atât iniţiative ale întreprinderilor abordate de jos în sus, cât şi poli de 
competitivitate sprijiniţi de ADR-uri. În trei dintre polii de creştere, însă, nu au 
fost înregistraţi poli de competitivitate.  
 
213. Corelarea cu profilurile polilor de creştere, după cum este definită în 
PID-uri, este mai puternică în cazurile în care a existat implicare din partea 
ADR-urilor, şi mai slabă în cazul iniţiativelor abordate de jos în sus, generate de 
diferiţi agenţi comerciali. Deşi implicarea ADR-urilor este în mod categoric 
apreciată, este prematur să afirmăm care dintre aceste structuri va fi considerată 
reuşită şi va deveni mai sustenabilă pe termen lung.  
 
214. Pe de altă parte, s-a produs o decuplare a politicilor în funcţie de tipul 
de beneficiar. MDRAP finanţează polii de creştere direcţionând fondurile către 
autorităţile publice, în timp ce Ministerul Economiei finanţează polii de 
competitivitate direcţionând fondurile către agenţi privaţi. Această lipsă de 
corelare este demnă de reţinut, având în vedere masa economică mică a polilor 
de creştere din România, comparativ cu capitala şi cu alte zone metropolitane din 
Europa. Instrumentele de sprijin al sectorului privat sunt esenţiale pentru 
creşterea relevanţei economice a polilor de creştere din România.  
    
215. Recomandările deduse din cele de mai sus se referă în primul rând la 
necesitatea unei interacţiuni mai relevante şi mai frecvente între MDRAP şi 
Ministerul Economiei pentru încurajarea sinergiilor între politicile lor, precum şi 
între instrumentele de finanţare de care pot dispune aceste instituţii. 
Următoarea etapă a politicii de creştere poate beneficia considerabil de pe 
urma unui cluster complementar condus de Ministerul Economiei, care să 
stimuleze competitivitatea bazei economice a polilor de creştere. Aceasta 
poate, de asemenea, să încurajeze structurile de guvernare ale polilor de creştere 
să adopte o abordare îmbunătăţită a politicii de dezvoltare locală a zonelor 
polilor de creştere, exceptând parcurile şi infrastructura industrială folosite în 
mod public, ca unică soluţie pentru nevoile sectorului privat.  
 
216. O astfel de gândire comună trebuie adoptată pentru a permite o mai 
bună abordare a direcţionării teritoriale a fondurilor în perioada 2014-2020. 
Este importantă luarea unor măsuri de corelare a politicilor, deoarece există 
patru strategii în curs de elaborare, şi anume Strategia Naţională de Dezvoltare 
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Regională, Strategia Naţională de Dezvoltare Teritorială, Strategia de 
Reindustrializare şi Strategia de Competitivitate.   
 
217. Orientarea politicii de clustere spre un obiectiv de dezvoltare regională 
în următoarea perioadă, după cum se recomandă mai sus, nu exclude 
posibilitatea ca Ministerul Economiei să conceapă două instrumente diferite de 
finanţare a clusterelor ca răspuns la diferite deziderate. Un instrument poate 
avea o orientare teritorială mai pronunţată (care se poate concentra pe, dar fără 
a se limita la, polii de creştere), iar celălalt se poate orienta către industriile cu cel 
mai mare potenţial ale ţării.   
 
218. Noile linii de finanţare trebuie să fie precedate de un set coerent de 
documente de politici publice şi îndrumări care să ajute părţile interesate locale 
să îşi lărgească sfera de sensibilizare şi înţelegere a utilităţii şi oportunităţii 
finanţării unor astfel de iniţiative. Bunele practici din alte ţări includ, de 
exemplu, portalul din Franţa care explică filozofia şi etapele implementării polilor 
de competitivitate în Franţa

37
. O astfel de abordare poate contribui la clarificarea 

şi poate ajuta la evitarea unor eventuale confuzii şi neconcordanţe în discursul 
public oficial referitor la diferitele obiective şi concepte politice.  
 
219. MDRAP şi Ministerul Economiei trebuie să conceapă în comun 
indicatori şi instrumente pentru a oferi posibilitatea monitorizării şi evaluării în 
comun a impactului economic al direcţionării teritoriale a fondurilor prin 
intermediul polilor de creştere şi al polilor de competitivitate/clusterelor.  
 
 

Câți poli de creștere în Perioada de Programare 2014-2020? 
220. Dacă politica polilor de creștere va fi continuată în perioada 2014-
2020, una dintre problemele esențiale ce trebuie rezolvate va fi alegerea, dintre 
actualii poli de creștere, a celor ce vor fi incluși în această politică. Vor rămâne 
aceiasi poli de creștere? Va exista mai mult de un pol de creștere pentru fiecare 
regiune? Vor fi mai puțini poli de creștere? În cele din urmă, este în sarcina 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să răspundă la aceste 
întrebări. În mod ideal, dat fiind faptul că polii de creștere ar trebui să servească 
drept motoare de creștere regională, decizia privind selectarea polilor ar trebui 
să fie făcută la nivel regional pe baza potențialului estimat de a stimula economia 
regională.  
 
221. Dacă performanța națională ar fi un criteriu de alegere a polilor de 
creștere, atunci doar trei din cei șapte ar corespunde acestuia: Timișoara, Cluj-
Napoca și Constanța. Acești poli au reușit să înregistreze rate de creștere 
superioare mediei pe țară. Ceilalți patru poli au evoluat mai lent decât economia 
națională pe ansamblu. Cu toate acestea, nu economia națională este avută în 
vedere aici, ci performanța regională.  
 
222. În interiorul regiunilor lor respective, actualii poli de crestere servesc, 
într-adevăr, drept cele mai mari motoare economice. Acesta a fost cazul în 
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2009, când au fost desemnați, și acesta este cazul și în prezent. În plus, pe lângă 
polii de creștere, fiecare regiune a avut un număr de poli de dezvoltare urbană 
care au primit, de asemenea, fonduri dedicate. Astfel, nu există o diferență 
foarte mare între desemnarea unui oraș ca pol de creștere sau ca pol de 
dezvoltare urbană, mai ales dacă ar primi aceeași cantitate de fonduri. Adevărata 
provocare ar fi, în mod normal, în ceea ce privește desemnarea polilor de 
dezvoltare urbană, pe de-o parte, și a centrelor urbane, pe de alta, întrucât 
acestea din urmă nu primesc fonduri dedicate, ci trebuie mai degrabă să 
concureze cu alte centre urbane pentru o finanțare limitată.    
 
223. În spiritul continuității, pare deci să aibă sens continuarea cu aceiași 
poli de creștere din perioada de programare 2007-2013, dacă regiunile rămân la 
fel ca în prezent. În mod evident, cadrul actual este perfectibil. De exemplu, în 
Regiunea Sud, Ploiesti are un potențial de polarizare mult mai redus decât 
București (tehnic vorbind, București este cel care servește drept motor de 
creștere pentru regiunea de Sud). În mod similar, Cluj-Napoca are legături 
economice mai puternice cu orașele din Regiunea Centru decât cu orașele din 
Regiunea Nord-Vest. Constanța are un efect de polarizare mai scăzut în zona 
conurbației Galați-Brăila. Și exemplele pot continua. Însă, în mod normal, orice 
cadru de organizare ar lăsa loc pentru îmbunătățiri, iar, în final, ar fi prefectibil.  
 
224. Atâta vreme cât finanțarea dedicată polilor de creștere și a celor de 
dezvoltare urbană urmează criterii clare, desemnarea în sine contează mai 
puțin. Ceea ce contează este ca investițiile în polii de creștere înșiși să contribuie 
la stimularea sinergiilor regionale și naționale. În cele din urmă, ținta ar fi ca polii 
de creștere să devină motoare economice nu numai pentru regiunile lor 
respective (sunt deja), ci pentru întreaga tară și, pe termen mai lung, pentru UE. 
 
225.  În cele ce urmează, vom examina performanța diferitelor orașe la 
scară regională pentru a stabili care dintre ele stimulează creșterea economică 
la acest nivel. Analiza nu este menită să se substituie unui studiu regional 
aprofundat, ci să aducă în atenție o serie de aspecte. Așa cum se va vedea, 
actualii șapte poli de creștere (mai precis, centrele urbane ale polilor de creștere) 
generează cele mai substanțiale venituri ale firmelor în interiorul regiunilor 
respective, de obicei 20% sau mai mult din veniturile firmelor la nivel regional. 
Din rațiuni comparative, au fost selectate și orașele care au generat peste 5% din 
veniturile firmelor la nivel regional. Trebuie menționat aici că, spre deosebire de 
ceea ce a fost prezentat mai devreme în analiză, aceste date au fost colectate la 
nivelul orașelor și nu au fost agregate la nivelul polilor de creștere. 
 
 
Regiunea Centru  
226.  Hărțile gravitaționale de mai jos oferă o indicație clară a celor mai 
puternice centre de creștere în Regiunea Centru. Brașov este fără îndoială lider 
regional, urmat de alte centre importante, precum Târgu Mureș și Sibiu. 
Sinergiile sunt mai puternice la nivel economic și reflectă o serie de investiții în 
localitățile din jurul Brașovului (de exemplu, o serie de amenajări industriale). În 
același timp, este evident că Brașov este oarecum detașat de alte centre 
economice importante din regiune și nu are forța de a polariza dezvoltarea în 
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ansamblul regiunii. Ca atare, este important să acordăm atenție modului în care 
polii de dezvoltare urbană (Târgu Mureș și Sibiu) și alte centre urbane importante 
(de exemplu, Mediaș, Alba Iulia sau Sebeș) pot contribui la stimularea creșterii 
economice și a dezvoltării în regiune. 
 
Figura 17. Modelul gravitational demografic (stânga) și economic (dreapta) 
pentru  Regiunea Centru 

 
 
227. Dacă hărțile gravitaționale oferă doar o imagine statică a performanței 
urbane la nivel regional, tabelul de mai jos prezintă o comparație în timp a 
performanței în perioada 2006-2011. Ceea ce apare imediat ca evident este că 
ponderea orașului Brașov în econimia regională este în scădere. Mai precis, în 
timp ce regiunea în ansamblu a crescut la o rată compusă de creștere de 
aproximativ 6% între 2006 și 2011, Brașov a avut o rată de creștere de numai 
1.7%. Explicația parțială a acestui fenomen este faptul că o parte din activitatea 
economică din Brașov s-a mutat în zone periurbane precum Ghimbav sau 
Predeal. Și, într-adevăr, dacă privim polul de creștere Brașov în ansamblul său (cu 
toate localitățile componente), rata anuală compusă de creștere (RACC) între 
2006 și 2011 a fost de 4.2%, tot redusă în comparație cu rata de creștere 
regională.  
 
Tabelul 14. Performanța centrelor economice cheie din Regiunea Centru  

  
Veniturile Firmelor 
(în miliarde Euro) 

Pondere din Veniturile 
Firmelor la nivel 

Regional 

Rata Anuală Compusă 
de Creștere: 

  2006 2011 2006-2011 

Regiunea Centru 16.4 21.9 100.0% 100.0% 5.97% 

Brașov 3.8 4.2 23.5% 19.1% 1.69% 

Târgu Mureș 2.0 2.8 12.5% 12.8% 6.48% 

Sibiu 1.8 2.8 10.7% 12.6% 9.55% 

Mediaș 1.5 1.8 9.2% 8.2% 3.42% 

  
228. Sibiu și Târgu Mureș au avut rate de creștere peste media regională, 
iar toate celelalte localități au avut o rată anuală compusă de creștere de 7.5%.  
Acest lucru aduce în prim plan importanța altor orașe mari și localități mai mici în 
stimularea creșterii în Regiunea Centru. Desigur, Brașov continuă să fie 
principalul contributor, în termeni absoluți, la economía regională, lui datorându-
i-se 19.1% din veniturile regionale. Polul de creștere Brașov, cu toate localitățile 
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din componența sa, a fost responsabil pentru 27% din veniturile firmelor la nivel 
regional în 2011.  
 
 
Regiunea Nord-Est  
229. Modelele gravitaționale pentru Regiunea Nord-Est redau o imagine 
interesantă. Pe de-o parte, potențialul de polarizare al polului de creștere 
regional Iași nu apare la fel de clar cum ar fi de așteptat. Triunghiul format de 
Bacău, Piatra Neamț și Roman pare să aibă un potențial demografic și economic 
mai mare, iar Suceava și Botoșani formează, de asemenea, o conurbație 
semnificativă.  
 
Figura 18. Modelul gravitational demografic (stânga) și economic (dreapta) 
pentru  Regiunea Nord-Est 

 
 
230.  Și, într-adevăr, tabelul de mai jos indică faptul că Regiunea Nord-Est 
este relativ uniform dezvoltată. Bacău, Piatra Neamț și Roman generează 
aproximativ 24% din veniturile totale ale firmelor în regiune (procent mai ridicat 
decât al Iașiului ca atare), în timp ce Suceava și Botoșani generează în jur de 11% 
din veniturile firmelor la nivel regional.  
 
Tabelul 15. Performanța centrelor economice cheie din Regiunea Nord-Est 

  

Veniturile 
Firmelor  

(în miliarde de 
Euro) 

Pondere din Veniturile 
Firmelor la Nivel Regional 

Rata Anuală 
Compusă de 

Creștere: 

  2006 2011 2006-2011 

Regiunea Nord-Est 9.9 12.9 100.0% 100.0% 5.31% 

Iași 2.4 2.5 24.2% 19.6% 1.00% 
Bacău 1.4 1.7 14.2% 13.1% 3.62% 
Piatra Neamț 0.8 1.0 8.3% 7.7% 3.97% 
Suceava 0.6 0.7 5.9% 5.4% 3.60% 
Botoșani 0.5 0.7 5.3% 5.3% 5.40% 

 
231.  Interesant este că ponderea Iașiului în economia regională a scăzut în 
ultimii ani. Astfel, rata anuală compusă de creștere (RACC) pentru perioada 
2006-2011 a fost de 1%, în comparație cu cea de 5.31% de la nivel regional. 
Desigur, explicația parțială a acestui fenomen este faptul că o parte din activitate 



 

76 
 

s-a deplasat, de fapt, în exteriorul orașului, către zonele periurbane. La o 
examinare a datelor agregate pentru polul de creștere Iași, se poate vedea că 
RACC a fost de 4% (tot redusă față de rata de creștere regionala), iar polului de 
creștere i s-a datorat o proporție de 24% din veniturile firmelor la nivel regional.  
 
232. Dintre principalele centre economice din polul de creștere Iași, doar 
Botoșani a reușit să crească mai rapid decât regiunea. Mai mult, orașe mai mici 
și alte localități din regiune au crescut la o rată de 8.4% anual. Cu toate acestea, 
în timp ce ponderea Iașiului în economia regională se diminuează, el continuă să 
fie cel mai mare contributor absolut la economia regională.  
 
 
Regiunea Nord-Vest 
233. Modelele gravitaționale pentru regiunea Nord-Vest indică faptul că 
aceasta este relativ echilibrată. Cluj-Napoca, Oradea și Satu Mare sunt cele mai 
însemnate zone economice din regiune. Așa cum se va vedea în cele ce urmează 
și așa cum a fost evidențiat în raportul Orașe Competitive, Cluj-Napoca are 
sinergii economice mai importante cu localități din Regiunea Centru (de exemplu, 
Târgu Mureș, Alba Iulia sau Sebeș). Ca atare, are un potențial de polarizare ce 
trece peste frontierele regionale.  
 
Figura 19. Modelul gravitational demografic (stânga) și economic (dreapta) 
pentru  Regiunea Nord-Vest 

 
 
234.  În 2011, orașul Cluj-Napoca a fost responsabil pentru 31% din 
veniturile formelor la nivel regional, în timp ce polul de creștere Cluj a fost 
responsabil pentru 34%. Oradea e generat în jur de 13% din veniturile firmelor la 
nivel de regiune, iar Baia Mare și Satu Mare împreună au fost responsabile 
pentru aproximativ aceeași pondere. Bistrița, în vestul regiunii, a generat 5.2% 
din veniturile firmelor. 
 
235. Așa cum este evidențiat în tabelul de mai jos, niciunul dintre centrele 
economice mai mari din regiunea Nord-Vest (nici măcar polul de creștere Cluj-
Napoca) nu a avut o rață anuală compusă de creștere mai mare decât cea a 
regiunii în ansamblul său. Orașe mai mici și alte localități au crescut cu 
aproximativ 11% anual între 2006 și 2011, însă împreună au generat 38% din 
veniturile firmelor la nivel de regiune. Cluj-Napoca continuă să fie principalul 
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contributor, în termeni absoluți, la economia regională. Pe ansamblu, polul de 
creștere Cluj-Napoca a fost responsabil pentru 32% din creșterea înregistrată de 
regiune între 2006 și 2011.  
 
Tabelul 16. Performanța centrelor economice cheie din Regiunea Nord-Vest 

  

Veniturile Firmelor  
(în miliarde de 

Euro) 
Ponderea din Veniturile 

Firmelor la Nivel Regional 

Rata Anuală 
Compusă de 

Creștere: 

  2006 2011 2006-2011 

Regiunea Nord-Vest 13.8 20.9 100.0% 100.0% 8.65% 

Cluj-Napoca 4.4 6.5 32.2% 31.0% 7.86% 

Oradea 1.9 2.7 13.6% 12.7% 7.24% 

Baia Mare 1.1 1.4 7.7% 6.6% 5.25% 

Satu Mare 1.0 1.3 6.9% 6.2% 6.25% 

Bistrița 0.8 1.1 5.6% 5.2% 6.98% 

 
 
Regiunea Sud  
236. Modelele gravitaționale pentru Regiunea Sud oferă o imagine clară a 
importanței Bucureștiului pentru economia acesteia. Cu toate că Ploiești a fost 
desemnat pol de creștere pentru regiune și ar trebui să polarizeze creșterea 
economică în această zonă, el însuși beneficiază de vecinătatea cu de cel mai 
important centru economic al României. Cele două modele indică, de asemenea, 
că sudul și estul regiunii sunt relativ slab populate și cu un potențial economic 
mai redus.  
 
Figura 20. Modelul gravitational demografic (stânga) și economic (dreapta) 
pentru  Regiunea Sud 

 
 
237. Zona situată la vest de București, încadrată de Ploiești, Târgoviște și 
Pitești, are cel mai important potențial demografic și economic din regiune. Cu 
toate acestea, în timp ce populația pare să fie grupată predominant la est de 
București, activitatea economică pare să fie concentrată în jurul centrului urban. 
Așadar, nu poate fi elaborată o strategie de dezvoltare pentru această regiune 
fără ca Bucureștiul să fie luat în considerare. 
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238. Tabelul de mai jos arată că, dintre toate centrele economice 
importante din regiune, doar Mioveni a reușit să crească mai rapid decât 
regiunea în ansamblu. De fapt, Pitești și Mioveni formează cea mai productivă 
conurbație din regiune, lor datorându-li-se aproximativ 28.5% din veniturile 
totale ale firmelor generate din regiune, în comparație cu 20.4%, cât i se 
datorează orașului Ploiești.  
 
Tabelul 17. Performanța centrelor economice cheie din Regiunea Sud 

  
Veniturile Firmelor 

(în miliarde de Euro) 
Ponderea din Veniturile 

Firmelor la Nivel Regional 

Rata Anuală 
Compusă de 

Creștere: 

  2006 2011 2006-2011 

Regiunea Sud 15.9 24.7 100.0% 100.0% 9.17% 

Ploiești 4.1 5.0 25.9% 20.4% 4.02% 
Mioveni 2.3 4.7 14.4% 19.1% 15.59% 
Pitești 1.7 2.3 10.9% 9.3% 5.89% 
Târgovite 0.9 1.1 5.6% 4.3% 3.54% 

 
239. Cu toate acestea, în momentul în care privim Ploieștiul ca pol de 
creștere, el este mai prolific în economia regională. Luat împreună cu celelalte 
localități din polul de creștere, Ploieștiul este responsabil pentru aproximativ 25% 
din veniturile totale ale firmelor pe regiune și a avut o rată anuală compusă de 
creștere de 5.5% în perioada 2006 – 2011.  
 
240.  Spre deosebire de ceilalți poli de creștere, Ploieștiul nu a reprezentat 
principala sursă de creștere în Regiunea Sud. Între 2006 și 2011, Ploieștiul a 
generat suplimentar în jur de 0.9 miliarde prin veniturile firmelor în timp ce 
Mioveni (unde Dacia, cel mai mare producător de mașini din România, este 
localizată) a fost responsabil pentru 2.4 miliarde venituri suplimentare.  
 
 
Regiunea Sud-Est 
241. Modelele gravitaționale pentru Regiunea Sud-Est indică două zone de 
interes.  Este vorba, pe de-o parte, de Constanța, care are un potențial economic 
semnificativ, și, pe de alta, de zona încadrată de Galați, Brăila, Focșani și Buzău, 
ce are un potențial demografic mai semnificativ.  
 
242. Constanța este cel mai mare centru economic din regiune, dar Galați îi 
urmează îndeaproape. Mai mult, în ceea ce privește conurbația Galați-Brăila, ea 
are cea mai mare masă economică din interiorul regiunii, fiind responsabilă 
pentru aproximativ 26% din veniturile firmelor pe regiune. În același timp, dacă 
polul de creștere Constanța este luat în considerare în ansamblul său (inclusiv 
Năvodari cu rafinăria sa de petrol), acesta reprezintă pe departe cel mai mare 
centru economic, lui datorându-i-se aproximativ 38% din veniturile regionale ale 
firmelor.  
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Figura 21. Modelul gravitational demografic (stânga) și economic (dreapta) 
pentru  Regiunea Sud-Est 

 
 
 
243. Tabelul de mai jos indică faptul că orașele care au crescut mai rapid 
decât regiunea sunt orașe secundare – Buzău, Năvodari și Brăila. Orașul 
Constanța a crescut mai lent decât regiunea în ansamblu, iar Galați este unul 
dintre puținele centre economice cheie care a înregistrat, de fapt, un declin 
economic în ultimii ani. Însă, ca pol de creștere, Constanța a avut o rată anuală 
compusă de creștere de aproximativ 7.7%, mai ridicată decât rata regională. 
Orașe mai mici și alte localități au avut o rată anuală de creștere de aproximativ 
7.9%.  
 
Tabelul 18. Performanța centrelor economice cheie din Regiunea Sud-Est 

  

Veniturile Firmelor 
 (în miliarde de 

Euro) 

Ponderea din 
Veniturile Firmelor la 

Nivel Regional 

Rata Anuală 
Compusă de 

Creștere: 

  2006 2011 2006-2011 

Regiunea Sud-Est 15.9 22.1 100.0% 100.0% 6.73% 

Constanța 3.5 4.7 21.9% 21.3% 6.14% 

Galați 4.2 4.1 26.1% 18.6% -0.31% 

Buzău 1.4 2.8 8.9% 12.6% 14.55% 

Năvodari 1.8 2.8 11.6% 12.6% 8.43% 

Brăila 0.8 1.6 5.3% 7.2% 13.51% 

 
Regiunea Sud-Vest  
244.  Din punct de vedere demografic și economic, Regiunea Sud-Vest este 
relativ echilibrată. Orașul Craiova este principalul centru economic, acesta 
generând 26.3% din veniturile firmelor la nivel regional, însă  alte centre 
economice, precum Slatina și Râmnicu Vâlcea, se află pe poziții relativ ridicate, 
lor datorându-li-se 18.4%, respectiv 17.1% din veniturile firmelor pe regiune. 
 
245. Tabelul de mai jos indică faptul că orașe mai mici, precum Slatina și 
Drobeta Turnu Severin, au reușit să înregistreze rate anuale de creștere mai 
ridicate decât media regională. Orașul Craiova a avut o rată anuală de creștere 
de 3.26% între 2006 și 2011, mai redusă decât regiunea în ansamblu. Dat fiind că 
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polul de creștere Craiova a fost relativ mic (având incluse numai câteva localități 
periurbane), performanța sa economică nu a fost foarte diferită de cea a orașului 
Craiova.  
 
Figura 22. Modelul gravitational demografic (stânga) și economic (dreapta) 
pentru  Regiunea Sud-Vest 

 
 
246. Orașe mai mici și alte localități au avut o rată anuală compusă de 
creștere de aproximativ 7.7% între 2006 și 2011, generând mai puțin de 25% din 
veniturile firmelor la nivel regional. Cel mai însemnat contributor la creșterea 
regiunii nu a fost Craiova, așa cum ar fi de așteptat, ci Slatina. Între 2006 și 2011, 
economia Slatinei a crescut cu 0.6 miliarde Euro, pe când cea a Craiovei cu 0.4 
miliarde de Euro.  
 
Tabelul 19. Performanța centrelor economice cheie din Regiunea Sud-Vest 

  
Veniturile Firmelor 

(în miliarde de Euro) 

Ponderea Veniturilor 
Firmelor la Nivel 

Regional 

Rata Anuală 
Compusă de 

Creștere: 

  2006 2011 2006-2011 

Regiunea Sud-Vest 8.0 10.2 100.0% 100.0% 5.04% 

Craiova 2.3 2.7 28.6% 26.3% 3.26% 
Slatina 1.3 1.9 16.6% 18.4% 7.19% 
Râmnicu Vâlcea 1.6 1.7 20.1% 17.1% 1.71% 
Drobeta Turnu Severin 0.5 0.7 6.8% 6.9% 5.16% 
Târgu Jiu 0.5 0.7 6.0% 6.6% 7.14% 

 
 
Regiunea Vest 
247. Zona de creștere Timișoara-Arad este forța economică dominantă în 
Regiunea Vest. Împreună, aceste două orașe generează în jur de 54% din 
veniturile firmelor la nivel regional. Luat separat, orașul Timișoara este 
responsabil pentru 35% din veniturile firmelor la nivel regional, în timp ce polului 
de creștere Timișoara i se datorează 42% din veniturile firmelor pe regiune.  
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Figura 23. Modelul gravitational demografic (stânga) și economic (dreapta) 
pentru  Regiunea Vest 

 
 
248.  Spre deosebire de ceilalți poli de creștere, Timișoara a evoluat, în 
perioada 2006-2011, mai rapid decât regiunea din care face parte. De fapt, 
orașul Timișoara a crescut mai repede decât polul de creștere Timișoara, 
sugerând, astfel, o concentrare economică în interiorul centrului urban. În afară 
de Deva, puține alte orașe din Regiunea Vest au reușit să contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea regiunii în ultimii ani. Această situație poate fi 
explicată parțial prin faptul că Regiunea Vest este mai restrânsă decât alte 
regiuni, fiind formată din doar 4 județe.  
 
Tabelul 20. Performanța centrelor economice cheie din Regiunea Vest  

  
Veniturile Firmelor 

(în miliarde de Euro) 

Ponderea Veniturilor 
Firmelor la Nivel 

Regional 

Rata Anuală 
Compusă de 

Creștere: 

  2006 2011 2006-2011 

Regiunea Vest 10.4 16.2 100.0% 100.0% 9.26% 

Timișoara 3.5 5.7 33.2% 35.0% 10.42% 
Arad 1.8 3.0 17.7% 18.6% 10.30% 
Deva 0.6 0.8 5.4% 4.8% 6.54% 

 
 
Polii de Creștere pentru 2014-2020  
249.  Așa cum s-a arătat în analiza de mai sus, actualii poli de creștere 
continuă să fie motoarele economice dominante în regiunile lor respective, iar, 
în sprijinul continuității, ar trebui să fie păstrați ca poli de creștere pentru 
perioada de programare 2014-2020. Toți polii de creștere au generat în jur de 
20% sau mai mult din veniturile firmelor la nivel regional și au avut, de obicei, cea 
mai însemnată contribuție absolută la creșterea regiunilor lor respective. Există 
câteva situații, precum Regiunile Sud și Sud-Vest, în care cei mai mari 
contributori la creșterea regională au fost orașe mai mici: Mioveni în Regiunea 
Sud și Slatina în Regiunea Sud-Vest. Ambele orașe sunt relativ mici, dar găzduiesc 
mari conglomerate industriale: Dacia, respectiv Alro Slatina.  
 
250.  Aspectul esențial pentru perioada de programare 2014-2020 pare să 
fie selecția centrelor de dezvoltare urbană. Din moment ce centrele de 
dezvoltare urbană primesc fonduri dedicate, mai multe orașe vor vrea să fie 
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incluse în această categorie. Așa cum a arătat analiza de mai sus, 23 de orașe 
aflate în afara polilor de creștere generează mai mult de 5% din veniturile 
firmelor la nivel regional. Toate aceste orașe dețin un potențial de dezvoltare 
semnificativ pentru regiunile lor respective. 
  
251. Pe lângă aceste 23 centre secundare de creștere, mai există un număr 
de alte orașe cu un potențial de dezvoltare însemnat. Printre acestea se numără 
Alba Iulia, Sebeș, Hunedoara, Vaslui, Zalau, Slobozia, Calarasi, Tulcea, Focșani și 
Reșița. Poate că aceste orașe nu vor fi în mod necesar motoare economice 
regionale, însă, cu siguranță, au un important potențial polarizator pentru 
județele lor respective. 
  
252.  Astfel, s-ar putea dovedi benefic să existe finanțare dedicată nu numai 
pentru polii de creștere și pentru polii de dezvoltare urbană, dar și pentru toate 
celelalte reședințe de județ. Acest lucru ar asigura o distribuire cât de cât mai 
echitabilă a fondurilor de dezvoltare și ar permite orașelor mai mici și cu masă 
economică însemnată (de exemplu, Slatina) să fie luate în considerare. 
 
253. Pentru a avea garanția că aceste orașe mai mici valorifică din plin 
fondurile accesate, ele ar trebui încurajate să formeze poli cu masă economică 
mai mare. Mai precis, orașele mai mici ar trebui încurajate, oricând va fi posibil, 
să formeze Asociații de Dezvoltare Intercomunitară cu alte centre economice 
importante din apropiere. Printre astfel de ADI-uri s-ar putea număra Alba Iulia-
Sebeș, Pitești-Mioveni sau Deva-Hunedoara. Orașe mai mari (de exemplu, Brăila 
sau Galați) ar trebui și ele încurajate să își unească forțele, iar orașele care sunt 
relativ mai îndepărtate (de exemplu, Timișoara și Arad sau Cluj-Napoca și Târgu 
Mureș) ar trebui cel puțin să își coordoneze planurile de dezvoltare.  
 

Învățând de la Polul de Creștere București 
254. Bucureștiul este principalul pol de creștere al României. Acesta 
reprezintă 25% din PIB-ul țării, iar zona de până la 1 oră distanță din jurul său 
produce 50% din veniturile firmelor din toată țara. Regiunea București-Ilfov este 
inima economică a României și oferă multe lecții celorlalți poli de creștere.  
 
255. Prima lecție este aceea că fenomenul de creștere tinde să se 
răspândească în localitățile învecinate, dar nu în mod egal și nu peste tot. În 
toiul boom-ului economic din România, județul Ilfov avea un PIB pe cap de 
locuitor mai mare decât Bucureștiul. Avea, de fapt, cel mai mare PIB pe cap de 
locuitor din țară. În orice caz, Ilfov a înregistrat și un avânt semnificativ în ceea ce 
privește dezvoltarea umană. 
 
256. Astfel, polii de creștere contribuie nu numai la evoluția economică a 
zonelor periurbane, ci și la dezvoltarea lor socială. Dumitru Sandu, unul dintre 
cei mai cunoscuți sociologi ai României, a construit Indicele Dezvoltării Umane 
Locale (IDUL), care se inspiră din metodologia Indicelui Dezvoltării Umane (IDU) 
al Organizației Națiunilor Unite (ONU), dar pe care îl adaptează pentru a-l calcula 
la nivel local și pentru întrebuințarea lui cu date care sunt ușor de accesat în 
România. (Metodologia din spatele IDUL este inclusă în Anexa 7). Dumitru Sandu 
a calculat IDUL la nivel de localitate utilizând datele recensămintelor din 2002 și 
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2011 și examinând indicatori precum educația, starea de sănătate, veniturile și 
schimbarea demografică. Acest lucru i-a permis să determine performanța 
relativă a localităților românești de-a lungul timpului. Un aspect pe care l-a 
observat este că, după un deceniu de dezvoltare, fiecare județ sărac și foarte 
sărac din România a făcut, de fapt, tranziția spre un nivel mai ridicat de 
dezvoltare, devenind mediu-inferior sau mediu dezvoltate. Județul Ilfov a trecut 
de la un nivel mediu-inferior de dezvoltare în 2002, la o dezvoltare de nivel 
superior în 2011,urcând, în doar un deceniu, patru clase de dezvoltare (mediu 
dezvoltat; mediu-superior dezvoltat, dezvoltat, superior dezvoltat). O altă 
dinamică observată de Dumitru Sandu a fost avansarea foarte rapidă în 
clasament a localităților din vecinătatea polilor de creștere. Dacă, în 2002, doar o 
singură localitate se afla în top 20 localități cu cel mai mare IDUL din România, în 
2011, erau 11. Cel mai notabil este faptul că printre cele 20 de localități, 8 erau 
din județul Ilfov (de exemplu, Corbeanca, Chiajna sau Mogoșoaia). Alte localități 
remarcabile din acest top 20 sunt  Dumbrăvița și Giroc din preajma Timișoarei, 
Florești lângă Cluj-Napoca și Valea Lupului, în apropiere de Iași.  
 

Figura 24. Inele de dezvoltare în jurul Bucureștiului 

 
 
257. Pentru ca polii de creștere să își îndeplinească scopul și să 
„răspândească dezvoltare” în jurul lor, este important să existe legături 
instituționale puternice între centrul urban și localitățile din vecinătate. În 
2002, localitățile din județul Ilfov erau practic absente din topul celor mai 
dezvoltate comunități. Puternica lor înaintare până în 2011 poate fi pusă în 
relație cu dezvoltarea Bucureștiului, dar și cu existența unor forme de cooperare 
între Ilfov și București în interiorul regiunii de dezvoltare pe care o formează. 
Zone extinse de profundă sărăcie din Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița, 
localizate, de asemenea, în proximitatea Bucureștiului, sunt un exemplu de 
interacțiune fără cooperare. Toate aceste județe au foarte puține forme de 
cooperare instituțională. Așa cum evidențiază harta de mai jos, nu toate 
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localitățile din jurul Bucureștiului au beneficiat în mod egal de apropierea lor față 
de principalul pol de creștere al țării, dar este evident că vecinătatea cu un pol de 
creștere se traduce, în cele din urmă, în dezvoltare economică și umană. 
  
258. O altă lecție pe care polul de creștere București o transmite este aceea 
că localitățile care se găsesc între două motoare economice diferite au o șansă 
mai mare de a beneficia de efectul de răspândire a dezvoltării decât localitățile 
care gravitează doar în jurul unui singur pol de creștere. În cazul Bucureștiului, 
localitățile învecinate care s-au dezvoltat cel mai mult sunt acelea care se 
situează între capitală și alte motoare de creștere, precum Ploiești sau Pitești. 
Faptul că există sinergii puternice între București și aceste două orașe este 
confirmat și de modelele gravitaționale care au fost prezentate și discutate mai 
sus. Polii de creștere individuali pot folosi modelele gravitationale pregătite aici 
pentru a repera areale din jurul lor cu care au cele mai puternice sinergii și 
pentru a prioritiza investițiile în acele zone. (Raportul Orașe Competitive prezintă, 
de asemenea, modele gravitaționale la nivel regional, ce redau o imagine mult 
mai rafinată a sinergiilor dintre diverse localități.) Iată, în final, ce anume va 
aduce cele mai multe beneficii atât centrului urban, cât și localităților 
înconjurătoare.  
 

București, pol de creștere? 
259. Cu toate că Bucureștiul este principalul pol de creștere al țării, acesta 
nu a primit finanțare dedicată pentru perioada de programare 2007 – 2013. 
Printre explicațiile acestei situații se numără:  

- Inițial, polii de creștere fuseseră proiectați să reprezinte motoare de 
creștere pentru regiunile lor respective, iar București-Ilfov era, în același 
timp, regiune și pol de creștere. Ca atare, acesta primește deja o alocare 
regională din fondurile POR, pe care o poate utiliza pentru o serie de 
proiecte. 

- Atât Bucureștiul, cât și județul Ilfov au resurse însemnate pentru 
proiecte de investiții. Regiunea București-Ilfov are un PIB pe cap de 
locuitor peste media UE. 

- București, spre deosebire de alte orașe din țară, beneficiază de fonduri 
de investiții semnificative de la bugetul de stat (de exemplu, alocările 
pentru extinderea rețelei de metrou).  

- Zona funcțională a Bucureștiului se întinde dincolo de frontierele 
județului Ilfov, ceea ce ar fi făcut dificilă stabilirea Bucureștiului ca pol 
de creștere întrucât proiectele ar fi trebui să fie gestionate depășind 
frontierele regionale.  

 
260. Totuși, la fel cum alți poli de creștere încurajează economiile regionale, 
și București-Ilfov stimulează dezvoltarea, dar într-o regiune mai extinsă decât 
cea care este delimitată în prezent. Modelele gravitaționale de la Figura 20 
indică faptul că, până și atunci când București-Ilfov este eliminat din peisaj, 
influența sa este inconfundabilă. Practic, cele mai dezvoltate zone din Regiunea 
Sud sunt cele din jurul capitalei. Chiar dacă Ploieștiul a fost desemnat pol de 
creștere pentru Regiunea Sud, cu intenția de a servi ca factor polarizator acolo, 
este evident că București are, de fapt, cel mai puternic efect de polarizare.  
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261. Acest lucru dă naștere întrebării dacă București ar trebui să devină, de 
fapt, parte din Regiunea Sud, așa cum Varșovia (Polonia) a fost inclusă în 
Regiunea Mazovia. Este destul de clar că Regiunea Sud este profund 
interconectată cu București și, ca atare, proiectele de dezvoltare regională ar 
trebui să aibă capitala în centrul lor. Dezvoltarea unei strategii regionale fără a 
lua în considerare Bucureștiul (sau eliminându-l,  ca în hărțile de mai sus) nu este 
cea mai bună opțiune.  
 
262. Rămâne de văzut dacă București va deveni sau nu parte din Regiunea 
Sud. Beneficiile unei asemenea decizii ar putea, însă, depăși aspectele economice 
și funcționale. Mai întâi, există posibilitatea ca Bucureștiul să fie în contiunare 
eligibil pentru a accesa fonduri de convergență întrucât PIB-ul său pe cap de 
locuitor ar putea fi „diluat” în interiorul regiunii. Acest lucru înseamnă că vor fi 
mai ușor de promovat proiecte specifice polilor de creștere care depășesc 
frontierele Ilfovului și care ar putea stimula dezvoltarea unui număr de localități 
care, în prezent, sunt destul de sărace. Mai mult, Bucureștiul ar putea reprezenta 
un teren ideal de testare pentru investiții specifice polilor de creștere care 
depășesc granițele centrelor urbane și ar putea oferi în timp real lecții valoroase 
celorlalți poli de creștere.  
 

Ce tip de investiții specifice polilor de creștere pentru 2014–2020?  
263. Așa cum s-a arătat în analiza de mai sus, există diferențe semnificative 
între polii de creștere. Ca atare, ar putea fi atrase diverse tipuri de investiții 
pentru fiecare pol de creștere luat individual. În cele din urmă, însă, decizia 
asupra tipurilor de investiții care ar răspunde cel mai bine nevoilor lor de 
dezvoltare ar trebui să rămână în sarcina liderilor polilor de creștere. Ultimul 
capitol prezintă recomandări specifice pentru fiecare pol de creștere, care ar 
putea servi ca o bază pentru elaborarea planurilor integrate de dezvoltare. În 
cele ce urmează, va fi enumerată o serie de principii care pot fi luate în 
considerare când se va decide ce anume să se finanțeze în cadrul polilor de 
creștere. 
 
264. Mai întâi, înainte de a decide asupra căror aspecte să fie concentrată 
atenția în interiorul polului de creștere, este important să se privească și în 
exteriorul acestuia. Așa cum a fost precizat mai devreme, investițiile cu cel mai 
mare impact potențial pentru polii de creștere sunt investițiile care depășesc 
frontierele acestora (de exemplu, infrastructura de legătură cu piețe mari sau cea 
care permite expansiunea masei demografice și economice). Este, deci, esențial, 
ca următoarea politică a polilor de creștere să nu fie elaborată fără a ține seama 
de imaginea de ansamblu, ci din contră – luând în considerare nivelul național, 
cel regional și cel global.  
 
265. În al doilea rând, este foarte important să fie stabilit un minim privind 
necesităţile unui pol de creştere, iar apoi să se asigure că acesta este acoperit 
înainte de finanțarea altor proiecte. De exemplu, dacă un astfel de necesar 
presupune ca 90% dintre locuitorii polului de creștere să aibă acces la apă 
curentă, iar 75% la un sistem de canalizare, atunci atingerea acestor standarde ar 
trebui privită cu prioritate înainte ca alte tipuri de investiții să fie luate în 
considerare. Secțiunea a IV-a din Planul de Amenjare a Teritoriului Național 



 

86 
 

include un număr de indicatori cantitativi pentru desemnarea zonelor urbane. 
Acești indicatori ar putea servi ca fundament pentru stabilirea setului de 
indicatori de bază privind polii de creștere. Astfel, vor fi tratate cu prioritate 
investițiile care sprijină toate localitățile din polul de creștere să îndeplinească 
aceste standarde minime. Acest lucru ar avea efect și asupra modului în care polii 
de creștere vor fi delimitați prin evitarea alăturării comunităților rurale cu 
potențial redus de a contribui la dinamismul economic al polului de creștere.  
 
266. În al treilea rând, este important ca, în cadrul polilor de creștere, 
investițiile să fie diferențiate în funcție de propriile profiluri. Aceste profiluri vor 
presupune o analiză atentă, iar prioritățile ar trebui hotărâte la nivel local. Un 
număr de aspecte cheie ar putea fi, însă, luate în considerare: 

- Pentru poli de creștere  cu o populație în expansiune (precum Cluj-
Napoca și Timișoara), va fi important să fie luată în considerare 
dezvoltarea infrastructurii de legătură și a rețelelor de transport public 
integrat pentru a se asigura accesul corespunzător la oportunități pentru 
toți noii locuitori. 

- Pentru polii de creștere cu o populație în diminuare, va fi important să 
se stabilească în ce măsură infrastructura existentă poate fi consolidată 
având în vedere criteriul eficienței. De exemplu, o reducere a densității 
populației ar face sistemele de transport publice mai puțin profitabile și 
ar putea avea consecințe nedorite pe termen lung (de exemplu, 
sistemele de tramvai din Brașov și Constanța au fost eliminate). De 
asemenea, o scădere în densitate a populației va afecta eficiența în 
sistemele de alimentare cu apă, canalizare, salubrizare și iluminat public. 

- Polii de creștere cu sectoare de servicii inovative și complexe aflate în 
dezvoltare (de exemplu, Cluj-Napoca) ar putea alege să se concentreze 
asupra investițiilor în calitatea vieții (de exemplu, zone pietonale, piste 
pentru biciclete, transport public, parcuri, proiecte de înfrumusețare a 
orașului, investiții în spații culturale etc.), care ar atrage puternic 
persoanele înalt calificate. 

- Polii de creștere cu un sector dominant de producție (de exemplu, 
Craiova sau Brașov) ar trebui să își se concentreze investițiile pe măsuri 
de îmbunătățire a accesibilității față de noile platforme industriale sau 
față de cele  existente. Ar trebui să fie cât se poate de ușor să se ajungă 
la aceste platforme (inclusiv prin linii suplimentare de transport public).  

- În cazul fiecărui pol de creștere este important să fie cartografiate 
comunitățile marginalizate deoarece acestea ar putea reprezenta baze 
semnificative de populație cu un potențial de productivitate 
nevalorificat.  

- Alte priorități, cum ar fi cele de mediu (de exemplu, investiții în eficiența 
energetică), cele sociale (de exemplu, îmbunătățiri ale infrastructurii 
sociale) sau cele economice (de exemplu, creșterea masei economice) 
țin de decizia autorităților publice, cu consultarea celor europene și a 
documentelor fundamentale. În mod ideal, însă, ar trebui tratate cu 
prioritate proiectele care urmează abordarea bilanțului triplu, adică se 
focalizează pe sustenabilitate economică, socială și ecologică. De 
exemplu, investițiile în transportul public pot atinge rezultate pe toate 
cele trei paliere, permițând accesul firmelor la o bază de recrutare mai 
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extinsă, aducând oportunitățile mai aproape de oamenii mai puțin 
înstăriți și descurajând utilizarea autovehiculelor private.  

- Tipurile de investiții care, în prezent, sunt finanțate prin Axa 1 a POR nu 
trebuie în mod necesar să fie schimbate în perioada de programare 
2014-2020, însă ar trebui încurajată o mai bună integrare a lor cu alte 
investiții (de exemplu, din alte programe operaționale, din bugete 
locale, bugetul de stat, surse private sau acorduri PPP). Abordarea ITI 
este în spiritul acestei recomandări. De fapt, autoritățile publice pot 
întreprinde o gamă relativ limitată de investiții, iar cele mai multe sunt 
acoperite din fonduri UE, cu câteva excepții notabile (de exemplu, 
locuințele sociale).  
 

267. Ultimul capitol cuprinde, pentru fiecare pol de creștere, o discuție mai 
detaliată despre potențiale investiții în infrastructura regională, despre 
infrastructura de afaceri și despre nevoia unei planificări integrate adecvate. 
Rapoartele TRACE oferă o serie de recomandări pentru intervenții privind 
eficiența energetică. Rapoartele privind Comunitățile Sărace și Marginalizate vor 
oferi mai multe recomandări privind intervențiile sociale în zonele urbane. 
Planurile de mobilitate ce urmează a fi pregătite de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vor asigura o mai bună cunoaștere privind 
investițiile în transporturi în interiorul polilor de creștere.  
 

Monitorizarea adecvată a Politicii Polilor de Creștere 
268. Monitorizarea adevată este esențială în orice tip de investiție și cu atât 
mai mult în cazul investițiilor din bani publici. Cheltuielile publice sunt făcute 
având în vedere obiective cheie, iar eficacitatea lor depinde de gradul în care 
aceste obiective au fost îndeplinite. 
 
269. Drept urmare, un prim pas în ceea ce privește Politica Polilor de 
Creștere 2014-2020 ar trebui să fie stabilirea unor obiective clare și a unor 
indicatori de performanță la fel de clari. Pentru perioada de programare 2007 – 
2013, obiectivele Politicii Polilor de Creștere au fost mai mult sau mai puțin 
subsumațe obiectivelor generale ale POR, și anume: sprijinirea dezvoltării 
echilibrate a tuturor regiunilor țării și a creării de noi locuri de muncă. Primul 
obiectiv a fost ratat de la început, motivele fiind discutate mai sus. Cel de-al 
doilea obiectiv va fi probabil și el ratat din cauza efectelor crizei economice și a 
declinului demografic general.  
 
270. Întrucât polii de creștere sunt meniți să stimuleze dezvoltarea 
regională, un indicator cheie simplu de performanță în ceea ce privește 
eficacitatea politicii polilor de creștere ar trebui să fie PIB-ul regional pe cap de 
locuitor. Desigur,  producția economică este un factor care nu ține numai de o 
politică a polilor de creștere, însă așa se întâmplă, de fapt, și cu sporirea locurilor 
de muncă. Cu toate acestea, dacă PIB-ul pe cap de locuitor nu reușește să 
crească de-a lungul perioadei de implementare a politicii polilor de creștere, 
atunci ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării eficacitatea acestui program.  
 
271. Există, cu siguranță, moduri mai rafinate de a evalua performanța unei 
politici a polilor de creștere. De exemplu, poate fi examinată măsura în care 
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polul a reușit să polarizeze creșterea, adică să permită altor localități din regiune 
să participe la veniturile și la creșterea polului respectiv. Acest lucru ar 
presupune, desigur, ca un indicator de performanță cum este PIB local pe cap de 
locuitor să fie ușor de calculat și de urmărit. În practică, însă, este greu de făcut. 
 
272.  Ca alternativă la PIB-ul local pe cap de locuitor, autoritățile publice ar 
trebui să ia în considerare veniturile firmelor. Cu toate că acest indicator are 
neajunsurile sale (de exemplu, multe companii își desfășoară activitatea într-o 
localitate și își declară veniturile în alta), el are și avantaje. Mai întâi, aceste date 
sunt colectate anual de Ministerul Finanțelor Publice și sunt ușor de accesat, fiind 
compilate și organizate în baze de date standardizate de o serie de companii 
private. Acest indicator reprezintă, de asemenea, o îmbunătățire față de 
examinarea datelor privind crearea de locuri de muncă întrucât o diminuare a 
numărului locurilor de muncă poate merge mână în mână cu o sporire a 
productivității. Ca atare, chiar dacă, la nivel regional, sunt mai puțini oameni care 
lucrează, aceștia produc mai mult. De asemenea, simpla examinare a cifrelor 
privind crearea locurilor de muncă nu poate surprinde cu adevărat performanța 
în materie de creștere și potențialul viitor. Dacă tuturor locurilor de muncă nou 
create le corespunde un salariu minim pe economie, cu greu se poate vorbi 
despre dezvoltare.  
 
273. Un alt avantaj al examinării veniturilor firmelor este acela că efectul de 
polarizare a polilor de creștere poate fi urmărit relativ ușor. Așa cum indică 
harta de mai jos, cele mai ridicate venituri ale firmelor sunt generate de orașele 
mari și de localitățile din jurul lor. O politică a polilor de creștere eficientă ar 
permite, în mod ideal, sporirea venituirlor firmelor nu numai în centrul urban, 
dar și în localitățile învecinate.  
 

Figura 25. Veniturile Firmelor pe Unitate Administrativ Teritorială, în 2011 

 
 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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274. Cu siguranță, o politică bună a polilor de creștere nu încurajează numai 
creșterea economică, ci contribuie și la stimularea dezvoltării. De exemplu, 
orașele cu o economie în expansiune creează, de asemenea, mai multe 
oportunități pentru oamenii care locuiesc în zonă, permit extinderea 
infrastructurii de utilitate publică (de exemplu, apă, canalizare, salubrizare, 
transport public) și pot contribui la îmbunătățirea nivelului de educație, sănătate 
și bunăstare generală pentru o populație mai numeroasă.  
 
275. Așadar, pe lângă indicatorii de creștere, ar putea fi luați în considerare 
și indicatorii compoziți de dezvoltare. Un astfel de indicator a fost dezvoltat de 
Dumitru Sandu și este calculat la nivel local: Indicele de Dezvoltare Umană Locală 
(IDUL). Anexa 7 cuprinde o analiză mai detaliată a metodologiei din spatele IDUL. 
În esență, IDUL este bazat pe datele recensămintelor și este focalizat asupra 
indicatorilor privind educația, sănătatea, veniturile și schimbarea demografică. 
 
276. Examinarea atentă a IDUL pentru 2002 și a celui pentru 2011 arată cât 
de eficiente sunt orașele în creștere în ceea ce privește polarizarea dezvoltării. 
Mai întâi, este clar că cele mai multe localități din România au beneficiat de pe 
urma creșterii economice generale din deceniul trecut. Însă localitățile din 
apropierea polilor de creștere au fost beneficiarii categorici ai acesteia. Din cele 
20 de localități cu cel mai maire IDUL în 2011, 12 reprezintă suburbii ale 
următorilor poli de creștere: București (Corbeanca, Otopeni, Voluntari, Chiajna, 
Bragadiru, Mogoșoaia, Popești-Leordeni), Timișoara (Dumbrăvița, Giroc), Iași 
(Valea Lupului), Cluj-Napoca (Florești) și Brașov (Predeal). Desigur, printre 
localitățile cu cel mai mare IDUL în 2011, pot fi regăsite și câteva centre urbane 
ale polilor de creștere Cluj-Napoca, București, Brașov și Timișoara.   
 
Figura 26. IDUL pentru 2002 

 
Sursa datelor: Dumitru Sandu 
Notă: Porțiunile albe indică localitățile pentru care nu au fost disponibile date 
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277. Unul dintre neajunsurile IDUL este faptul că se bazează pe datele 
recensămintelor. Acest lucru înseamnă că o comparație anuală și o monitorizare 
potrivită sunt dificil de realizat. Acest index este un instrument extraordinar 
pentru monitorizarea performanței de dezvoltare pe termen lung. De asemenea, 
există posibilitatea de a ajusta metodologia din spatele indicelui pentru a permite 
calcularea sa la intervale mai scurte de timp.  
 

Figura 27. IDUL pentru 2011 

Sursa datelor: Dumitru Sandu 
Notă: Porțiunile albe indică localitățile pentru care nu au fost disponibile date 
 

278. Pentru a avea realmente succes, polii de creștere au nevoie să își 
mărească masa demografică și economică și să se asigure că dezvoltarea se 
răspândește către localitățile învecinate. Ca atare, doi indicatori simpli de 
performanță, care sunt ușor de colectat și de urmărit și care ar permite o 
comparație anuală, sunt creșterea populației și cea economică (măsurată prin 
creșterea veniturilor firmelor). Mai întâi, ar fi important să fie calculată 
schimbarea demografică în centrul urban și în localitățile din jurul său întrucât un 
pol de creștere de succes este unul care atrage  oameni. În același timp, este 
important de văzut în ce măsură activitatea economică din centrul urban crește 
cu adevărat și se răspândește în localitățile învecinate.  
 
279. Într-o primă etapă, potențialul de polarizare al polilor de creștere va fi 
limitat la un număr de localități din imediata apropiere. În timp, însă, pe măsură 
ce polii de creștere  își continuă expansiunea, din ce în ce mai multe localități vor 
beneficia de efectele favorabile generate de polii de creștere.  
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280.  Pe termen lung, un indice al dezvoltării mai complex, cum este IDUL, 
ar trebui utilizat pentru a măsura atât impactul politicii polilor de creștere, cât 
și impactul altor inițiative de investiții publice. 
 

Crearea unui cadru instituţional sustenabil pentru administrarea 
polilor de creştere 
281. Analiza structurilor de guvernare ale polilor de creştere relevă un 
cadru instituțional incipient care, din mai multe puncte de vedere, este încă în 
curs de dezvoltare. Diferenţele de capacitate dintre ADI-urile care conduc zonele 
polilor de creştere sunt izbitoare – unele ADI-uri au aproape un deceniu de 
experienţă (de exemplu, Iaşi), au acces la fondurile pentru dezvoltarea 
capacităţilor, au până la 25 de angajaţi şi se implică în mod activ în 
implementarea PID; altele figurează doar în acte (sau nici atât, deoarece nu 
înregistrează nicio operaţiune financiară - vezi Cluj Napoca). Analiza sus-
menţionată presupune compararea fiecărui coordonator de pol de creştere cu un 
omolog diferit, din partea ADI corespunzătoare. 
  
282. Desemnarea şi activitatea coordonatorilor polilor de creştere (precum 
şi a echipelor tehnice atribuite acestora) este extrem de utilă în sprijinirea 
implementării şi monitorizării PID-urilor pentru polii de creştere. Profilurile 
coordonatorilor polilor de creştere sunt şi ele diferite, unii fiind selectaţi din 
rândul personalului ADR, alţii din rândul personalului primăriilor. Acest lucru a 
permis diferite niveluri/intensităţi ale interacţiunii şi înţelegerii contextelor locale 
ale fiecărei zone de pol de creştere.  
 
283. În concluzie, s-a acordat o atenţie disproporţionată dezvoltării 
capacităţilor în cadrul ADI-urilor pentru sprijinirea polilor de creştere faţă de 
consolidarea structurilor colaborative/reprezentative ale membrilor polilor de 
creştere din cadrul primăriilor. În acest sens, se poate argumenta că politica 
privind polii de creştere a avut, în mod destul de clar, o abordare de sus în jos. 
 
284. Nu în ultimul rând, există decalaje semnificative în cadrul legal al ADI-
urilor, ceea ce face ca dezvoltarea capacităţilor şi sustenabilitatea financiară să 
fie sarcini dificile. În continuare, sunt prezentate două dezavantaje majore ale 
cadrului legal ce guvernează ADI-urile.  

(1) Nu există o lege distinctă care să detalieze funcţionarea, atribuţiile şi 
mecanismele de finanţare ale ADI-urilor, inclusiv cele care guvernează 
zonele metropolitane (şi implicit zonele polilor de creştere). Acest lucru 
are mai multe implicaţii. ADI-urile sunt înregistrate în Registrul General 
al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, împreună cu toate celelalte entităţi non-
profit din România. Mecanismul de funcţionare şi finanţare al acestora 
este identic cu al tuturor celorlalte asociaţii active în toate domeniile 
diferite din România, neavând efectiv posibilitatea să impună/pretindă 
specificităţi ale activităţii şi rolului ADI-urilor. De exemplu, una dintre 
provocările specifice ale ADI-urilor polilor de creştere constă în 
repartizarea puterii de decizie şi mecanismul decizional al unităţilor 
administrativ-teritoriale componente, cu riscul implicit ca puterea 
decizională să fie preluată de oraşul principal. Situaţia ar putea fi diferită 
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în cazul ADI-urilor înfiinţate în alte scopuri sau al altor asociaţii înfiinţate 
conform Legii nr. 26/2000, însă acesta este un aspect important abordat 
în cadrul legislativ naţional din alte ţări. De asemenea, lipsa unei legi 
create în acest scop împiedică accesul unităţilor administrativ-teritoriale 
la alte instrumente de finanţare, ca de exemplu fondurile alocate 
sectorului public sau instrumentele fiscale (conform exemplelor din 
experienţa internaţională), la care au de altfel dreptul, dat fiind rolul, 
mandatul şi responsabilităţile lor.  
 

(2) Întrucât ADI-urile sunt organizaţii non-profit guvernate de legislaţia 
aferentă, posibilitatea de a li se delega responsabilităţi de către 
entităţile publice componente este drastic limitată. Conducerea zonelor 
polilor de creştere este o sarcină dificilă şi trebuie realizată o împărţire 
clară a atribuţiilor ADI-urilor, pe de o parte, şi cele ale UAT-urilor 
componente, pe de altă parte. În stadiul actual, ADI-urile au doar rol 
simbolic, şi pot funcţiona ca platformă de socializare şi colaborare 
pentru UAT-urile componente – fără obiective clar stabilite – care este o 
funcţie prea puţin importantă, privită din perspectiva preşedintelui ADI 
ca lider de pol de creştere. După cum am observat în cazul Franţei, o 
caracteristică principală a ADI-urilor este faptul că autorităţile locale ale 
membrilor componenţi le pot delega responsabilități diferite.   

 
285. Pe lângă aspectele menţionate mai sus, există anumite neconcordanţe 
între diferite legi care fac referire la cooperarea intercomunitară și care vor 
trebui corectate. Raportul privind asociaţiile intercomunitare al Institutului 
pentru Politici Publice (2008) a reuşit să treacă în revistă şi să evidenţieze aspecte 
cum ar fi, de exemplu, faptul că Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale 
denumeşte aceste structuri „Asociaţii de Dezvoltare Comunitară” şi le defineşte 
ca fiind „instituţii publice de cooperare intercomunitară” (Art. 10).   
 
286. Se pare că ADI-urile polilor de creştere nu au primit sprijinul coordonat 
al autorităţilor centrale, iar rolul şi atribuţiile acestora au fost mai degrabă neclar 
definite în diferite acte normative privind politica polilor de creştere.  
 
287. În fine, sensibilizarea locală cu privire la rolul şi aşteptările faţă de polii 
de creştere este insuficientă. În majoritatea cazurilor, PID-urile sunt privite în 
mod limitat şi oportunist, ca instrument de finanţare care trebuie accesat.  
 
288. În analiza de mai sus se regăsesc două recomandări, prima referitoare 
la ADI-urile care reprezintă interesele localităţilor componente, şi a doua la 
funcţia şi sarcinile coordonatorilor polilor de creştere.  
 
289. Referitor la ADI-uri, pentru ca aceste structuri să devină eficiente din 
punct de vedere funcţional, este esenţială dezvoltarea cadrului legislativ. În 
primul rând, trebuie să existe o lege distinctă care să guverneze ADI-urile, 
separând astfel aceste organizaţii de categoria generală a ONG-urilor. Această 
lege trebuie să clarifice atribuţiile care pot fi transferate de către autorităţile 
locale/judeţene către ADI-uri, definind mecanismele de finanţare (inclusiv 
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responsabilitățile și atribuțiile fiscale), şi permiţând ADI-urilor să acceseze 
fondurile disponibile în prezent numai pentru beneficiarii din sectorul public. 
 
290. În ceea ce priveşte coordonatorii de poli de creştere, aceste funcţii 
trebuie să se menţină în următorul ciclu al politicii, însă cu roluri puţin diferite – 
în scopul creşterii treptate a capacităţii şi în vederea transferării responsabilităţii 
către sistemul tehnic al ADI-urilor. Pot fi delegate noi atribuţii, pe lângă cele sus-
menţionate şi valorificată experienţa acumulată de coordonatori prin, de 
exemplu, potenţiala lor implicare în implementarea Investiţiilor Teritoriale 
Integrate în următoarea perioadă de programare. 
 
291.  În ce priveşte recomandările generale, dezvoltarea capacităţilor (atât 
pentru ADI-uri, cât şi pentru coordonatorii de poli de creştere) este esenţială, 
iar rolul MDRAP este foarte important în această chestiune. În plus, trebuie 
generată o mai bună înţelegere a rolului/aşteptărilor faţă de polii de creştere. 
Aceasta trebuie să ofere structurilor de guvernare posibilitatea de a transmite un 
mesaj mai coerent şi mai ferm, şi de a mobiliza cu mai multă uşurinţă sprijinul 
oferit de alte părţi interesate. 
 

Soluții instituționale alternative la Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară   
292. Deși acest raport nu a avut ca scop să prezinte recomandări privind 
cadre instituționale alternative pentru gestionarea polilor de creștere în perioada 
2014-2020, această secțiune va prezenta o serie de idei spre a fi luate în 
considerare. 
 
293.  Mai întâi, este evident faptul că actualele Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitară nu funcționează tocmai bine. În primul rând, orașele centrale 
tind să domine aceste ADI-uri, localităților componente mai mici le lipsește 
adesea cofinanțarea de care au nevoie pentru proiecte cu adevărat 
metropolitane și nu există nicio structură care să asigura gestionarea 
corespunzătoare a acestor ADI-uri. De cele mai multe ori, personalul ADI-urilor 
este format din funcționari publici pentru care activitatea în cadrul acestora 
reprezintă o sarcină suplimentară în contul un salariu care este relativ redus. 
Acest lucru înseamnă, în esență, mai multă responsabilitate pentru aceeași 
retribuție.  
 
294. În al doilea rând, sub actualul cadru privind ADI-urile, proiectele 
realmente metropolitane sunt destul de dificil de implementat. De exemplu, o 
nouă șosea de legătură la nivel metropolitan ar presupune ca Planurile 
Urbanistice Generale ale diverselor localități să fie coordonate între ele. În egală 
măsură, ea ar presupune ca exercițiile bugetare să fie și ele puse de acord astfel 
încât atunci când șoseaua este finalizată într-o localitate, construcția acesteia să 
fie preluată imediat de cealaltă localitate. Proiectele metropolitane ar implica și o 
legislație națională care să le susțină. De exemplu, o rețea de transport public 
este dificil de realizat la nivel metropolitan deoarece construcția oricărei linii de 
transport care traversează o frontieră municipală trebuie să fie scosă la licitație 
de Consiliul Județean.  
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295. În al treilea rând, ADI-urile nu sunt întotdeauna sustenabile din cauza 
mutărilor și schimbărilor politice. Pe durata unui ciclu electoral, primarii unei 
ADI ar putea agrea un set de obiective comune și întreprinde o serie de proiecte 
pentru a le realiza. Cu toate acestea, un nou ciclu electoral ar putea aduce 
schimbări la conducerea diverselor localități și, o dată cu ele, un nou set de 
probleme.   
 
296. Drept urmare, o alternativă la actualele ADI-uri ar putea fi agențiile 
metropolitane de dezvoltare care să funcționeze ca ONG-uri de utilitate 
publică. Analiza desfășurată pentru redactarea raportului Colaborarea dintre 
Autoritățile de Management și Organismele Intermediare a arătat că Autoritățile 
de Dezvoltare Regională și-au îndeplinit sarcinile extraordinar de bine, 
beneficiind de o politică de angajare și de concediere flexibilă, oferind salarii mai 
mari decât în sectorul public și fiind, de obicei, izolate de interferențele politice.   
 
297. Destul de întâlnite în lume, Agențiile Metropolitane de Dezvoltare 
(AMD) ar putea să imite unele dintre aspectele pozitive ale ADR-urilor și, în 
același timp, să creeze instrumente instituționale suplimentare pentru o 
dezvoltare metropolitană eficientă. Una dintre caracteristicile cheie ale unei 
asemenea agenții metropolitane de dezvoltare ar fi aceea că s-ar afla în afara 
spațiului politic. Deși consiliile locale ale diferitelor autorități locale ar trebui, mai 
întâi, să agreeze înființarea AMD-urilor, acestea din urmă și-ar desfășura 
activitatea independent pentru a permite dezvoltarea la nivel metropolitan. 
AMD-urile ar avea mai multă flexibilitate în ceea ce privește planul de personal și 
ar putea oferi salarii mai atractive pentru specialiști din diverse domenii. Din 
păcate, cele mai multe ADI-uri pot atrage cu greu persoanele calificate de care ar 
avea nevoie pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, și, 
drept urmare, externalizează, de cele mai multe ori, funcții cheie. AMD-urile ar 
putea ajuta la internalizarea celei mai mari părți din activitatea care este în 
prezent externalizată și ar fi mai aproape de funcționarii administrației publice 
decât o companie de consultanță.  
 
298. La fel cum ADR-urile au fost create în mod artificial ca urmare a lipsei 
unui nivel administrativ regional, tot așa AMD-urile ar putea fi create ca un 
artificiu la administrația metropolitană. Dată fiind experiența favorabilă privind 
performanșa ADR-urilor (a se vedea, de exemplu, rezultatele sondajului adresat 
beneficiarilor POR, prezentate în raportul Colaborarea AM-OI) și dat fiind faptul 
că este improbabil să fie introdusă guvernarea metropolitană în viitorul apropiat, 
AMD-urile ar putea constitui una dintre cele mai bune altenative pentru ca 
realizarea planificării și dezvoltării la nivel metropolitan să fie asigurată. 
 
299. Înființarea unei AMD ar presupune, de asemenea, redefinirea rolului 
pe care îl au coordonatorii polilor de creștere. Astfel, aceștia ar putea să-și 
mențină funcția de legătură dintre Agențiile de Dezvoltare Regională și polii de 
creștere, însă ar putea asuma un rol mai activ în implementarea și monitorizarea 
proiectelor cu finanțare europeană. Dacă nu, vor prelua o funcție cheie de 
conducere în cadrul AMD-urilor, fiind responsabili nu numai de implementarea 
proiectelor POR, dar și pe cele ale altor Programe Operaționale (beneficiind 
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probabil de instrumente ITI) sau cu finanțare de la bugetul de stat și de la bugetul 
local.  
 
300. Reluând, ideile prezentate anterior sunt menite, în principal, să 
provoace la discuție. Recomandări mai concrete și mai elaborate privind posibile 
structuri instituționale ar impune o analiză separată care ar include și o 
examinare detaliată a actualului cadru legislativ și instituțional, precum și 
interviuri aprofundate cu actori relevanți și părți interesate.    
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PARTEA III - Recomandări pentru polii de 
creştere individuali 
 
301. Dacă în secţiunea precedentă am examinat aspectele legate de 
imaginea de ansamblu, în acest capitol ne vom orienta asupra nivelului local, 
pentru a identifica potenţiale domenii de intervenţie în cadrul polilor de 
creştere. Conform documentelor de program şi discuţiilor destinate pregătirii 
POR pentru perioada 2014 - 2020, cele cinci domenii majore vizate de Programul 
Operaţional Regional pentru următoarea perioadă de program sunt:  

1) dezvoltarea urbană;  
2) eficienţa energetică;  
3) comunităţile marginalizate;  
4) infrastructura locală şi regională; 
5) mediul de afaceri.  

Componenta de dezvoltare urbană reprezintă locul de integrare a unei potenţiale 
politici viitoare a polilor de creştere, dar toate celelalte patru componente vor 
avea, de asemenea, relevanţă pentru polii de creştere, în acelaşi mod în care, în 
perioada 2007 - 2013, axa 1 a inclus investiţii care şi-ar fi putut găsi locul în 
celelalte 5 axe ale POR. Cu alte cuvinte, investiţiile în polii de creştere ar urma să 
acopere, de asemenea, eficienţa energetică şi aspectele legate de comunităţile 
marginalizate, infrastructura locală şi regională şi investiţiile destinate 
îmbunătăţirii mediului de afaceri.  
 
302. Din cele cinci domenii indicate mai sus, acest raport se va concentra 
mai ales asupra infrastructurii regionale şi mediului de afaceri, două domenii 
unde necesitatea de evaluare este cea mai stringentă. Ca şi celelalte domenii, 
eficienţa energetică va fi tratată separat în cadrul studiilor TRACE planificate de 
Banca Mondială, în timp ce comunităţile marginalizate constituie obiectul unui 
alt proiect aflat în curs de implementare de către aceeași instituție. De 
asemenea, JASPERS derulează studii amănunţite în domeniul transportului 
pentru toţi cei şapte poli de creştere, studii care vor include, de asemenea, 
recomandări de dezvoltare a infrastructurii locale.  
 
303. În afara infrastructurii regionale şi a mediului de afaceri, vom examina 
şi componenta spaţială. O planificare spaţială adecvată este critică pentru 
dezvoltarea urbană sustenabilă, iar un aspect cheie este  atenţia  acordată 
spaţiului în orice analiză economică. La nivel de bază, este cunoscut faptul că 
oraşele mai dense au tendinţa de a fi mai puţin poluate (dacă nu se află la un 
nivel la care costurile aglomerării depășesc beneficiile), permit o proiectare mai 
eficientă a reţelelor de transport public şi o furnizare mai rentabilă a serviciilor 
publice cheie (de exemplu, apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor solide, 
iluminatul stradal etc.). Similar, o structură urbană bine organizată permite 
fluxuri economice mai fluide şi este mai favorabilă dezvoltării. De exemplu, 
oraşele cu o structură compactă, predominant monocentrică, permit durate de 
deplasare mai reduse către centrele de activitate şi creează premise puternice 
pentru continuarea dezvoltării urbane. Este de relativă notorietate faptul că 
oamenii sunt dispuşi să călătorească în medie aproximativ o oră zilnic pentru a 
ajunge  la lucru. Dacă duratele medii de navetă cresc din cauza unei structuri 
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urbane deficitare, firmele locale îşi pierd parţial competitivitatea. În esenţă, cu 
cât accesul la o anumită companie este mai dificil (atât pentru angajaţi, cât şi 
pentru clienţi), cu atât compania va deveni mai puţin competitivă. Locaţia este 
importantă, iar o planificare spaţială adecvată asigură disponibilitatea continuă a 
unui set de locaţii optime pentru persoane, firme şi capitaluri. 
 
304. Similar, investiţiile în infrastructura regională şi în firmele locale 
necesită o concepţie clară privind obiectivele pe care le vizează aceste măsuri. 
De exemplu, investiţiile în infrastructura regională trebuie să se orienteze, în 
principal, asupra creşterii masei economice şi demografice a polilor de creştere. 
Cu cât un oraş/zonă este mai mare, cu atât poate beneficia într-o măsură mai 
mare de economiile de scară şi de economiile de urbanizare.

38
 Infrastructura 

regională trebuie să permită polilor de creştere un acces mai uşor la pieţele mai 
mari şi la rezervoarele mai ample de forţă de muncă, simultan cu facilitarea 
accesului altor persoane din zonele limitrofe la oportunităţile din cadrul polului 
de creştere (locuri de muncă, educaţie, sănătate, centre comerciale, 
divertisment, recreere). Ca atare, investiţiile de infrastructură regională trebuie 
să-şi propună întărirea legăturilor existente (de ex., arterele principale utilizate 
de cursele de navetă) şi crearea de noi legături între locaţiile cu masă economică 
şi demografică mare. 

 
305. Raportat la mediul de afaceri, investiţiile POR trebuie să vizeze, în 
primul rând, modalităţi de încurajare a creării locurilor de muncă şi de generare 
a unor venituri mai mari. Aceasta poate implica alocarea de fonduri pentru 
investiţii de afaceri de mică anvergură (de regulă, întreprinderile mici şi mijlocii 
sunt printre cele mai active generatoare de locuri de muncă) sau investiţii de 
infrastructură care să avantajeze firmele locale. De exemplu, multe firme nou-
înființate au probleme în a identifica un spaţiu accesibil unde să-şi poată 
desfăşura activitatea. Ca atare, autorităţile locale le pot sprijini prin crearea de 
incubatoare de afaceri, mai ales prin redezvoltarea terenurilor industriale 
abandonate, din locaţiile de interes major. Similar, unele oraşe pot obţine un 
avantaj competitiv într-un anumit sector, ceea ce poate determina autorităţile 
locale să investească într-o infrastructură care să vină în sprijinul sectorului 
respectiv. De exemplu, un sector IT înfloritor va beneficia de pe urma investiţiilor 
în infrastructura din domeniu cum ar fi  o reţea de cablu de fibră optică de mare 
viteză şi hotspoturi Wi-Fi gratuite amplasate în oraş.  

 
306. Este important de ştiut, însă, că în afara încurajării motoarelor 
economice locale, trebuie  sprijinită și  diversitatea economică. Concentrarea 
economică încurajează o creştere economică mai mare (bazată, din nou, pe 
economiile de aglomerare), dar o economie locală prea omogenă este, de 
asemenea, mai susceptibilă la riscurile globale, precum schimbările de pe piaţa 
externă. În situaţii extreme, oraşele cu o dependenţă prea ridicată faţă de un 
anumit sector se confruntă cu riscul de a-şi pierde avantajul competitiv în cazul în 
care sectorul respectiv întâmpină dificultăţi. Dacă jumătate din angajaţii dintr-un 
oraş lucrează pentru o anumită firmă, iar aceasta dă faliment sau decide să se 

                                                                 
38

 Unele dintre aceste economii de scară şi de aglomerare au fost prezentate mai detaliat 
în raportul Oraşe competitive: Remodelarea geografiei economice a României. 
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mute în altă parte, oraşul se va confrunta cu un mare vid economic, care va 
trebui apoi umplut.  

 
307. În consecinţă, oraşele au nevoie atât de motoare economice puternice, 
cât şi de o bază economică diversă, iar autorităţile locale trebuie să le 
încurajeze pe ambele. În secţiunile următoare vom examina în detaliu fiecare 
pol, pentru a identifica aceste motoare de creştere potenţiale. Metoda de analiză 
este una standard în lumea economică şi se bazează pe un cadru dezvoltat de 
laureatul Premiului Nobel pentru economie, Douglas North. 

 
308. Ca un prim pas, am identificat în fiecare dintre polii de creştere 
(oraşele centrale şi toate localităţile constituente ale zonei metropolitane) 
coeficienţii de creştere pentru fiecare sector economic reprezentat local. 
Coeficientul de locaţie (CL) este o măsură simplă, care indică sectoarele în care o 
localitate poate beneficia de un avantaj competitiv. CL se calculează prin 
împărţirea cotei unui anumit sector din economia locală la cota sectorului 
respectiv în economia naţională. Astfel, dacă producţia software reprezintă 10% 
din totalul locurilor de muncă din Iaşi, dar numai 5% din locurile de muncă la 
nivel naţional, atunci CL pentru producţia software aferentă oraşului Iaşi va fi 2, 
ceea ce arată că acesta reprezintă un sector în care oraşul respectiv poate 
beneficia de un avantaj competitiv. 

 
309. Pentru toţi cei şapte poli de creştere, am selectat toate sectoarele cu 
un CL mai mare decât 1, respectiv, cu un avantaj competitiv potenţial. Desigur, 
nu toate sectoarele cu un CL mai mare decât 1 reprezintă, de asemenea, 
motoare economice. De exemplu, dacă în România există numai 10 specialişti în 
optică, iar 7 dintre ei locuiesc în Craiova, aceasta nu înseamnă că oraşul Craiova 
trebuie să investească în infrastructură pentru industria optică. Nu este suficient 
ca un sector să fie mai bine reprezentat pe plan local decât la nivel naţional. De 
asemenea, este important ca reprezentarea sectorului respectiv să fie adecvată şi 
sub aspectul numărului absolut de locuri de muncă.  

 
310. Un sector cu CL ridicat şi număr mare de locuri de muncă nu este 
numai un vector important al economiei locale, dar şi un sector cu rezervor 
gravitaţional. Contrar părerii convenţionale, firmele din sectoare similare au 
tendinţa partajării locaţiei. În loc să caute alte locaţii (unde poate nu există 
concurenţă), firmele preferă să-şi instaleze sediul în zone unde sunt situate 
numeroase  firme similare. Aceste zone sunt mai competitive, dar prezintă şi un 
rezervor de forţă de muncă mai mare, mai diversificat şi mai calificat, iar fluxul de 
idei de la o companie la alta reprezintă, de obicei, punctul de plecare pentru noi 
inovaţii. Desigur, oamenii se stabilesc în zone unde pot găsi mai multe locuri de 
muncă  şi mai diversificate din tipul căutat. Dacă nu doresc să mai lucreze pentru 
o anumită companie, sau dacă doresc să aleagă un alt domeniu, le va fi mai uşor 
să-şi găsească un alt loc de muncă sau o altă oportunitate. De asemenea, 
capitalul caută regiuni dinamice, înfloritoare. Cu alte cuvinte, firmele urmează 
alte firme şi rezervorul de forţă de muncă existent, oamenii urmează locurile de 
muncă şi pe alţi oameni, iar capitalul se duce acolo unde se află firmele şi 
oamenii. Cu cât un sector este mai bine reprezentat pe plan local, cu atât va fi 
mai capabil să-şi genereze propriul succes. 
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311. Pentru autorităţile locale, este important să identifice aceste motoare 
economice locale şi să determine modalităţi de îmbunătăţire a externalităţilor 
pozitive pe care acestea le generează. De exemplu, o fabrică mare poate 
necesita prezenţa de furnizori pe plan local. Pentru a crea facilităţi acestor 
furnizori şi pentru a favoriza fluxuri continue între compania mare şi firmele mai 
mici. autorităţile locale pot veni în ajutor prin furnizarea de investiţii de 
infrastructură cheie (de ex., prelungirea liniilor de transport public, dezvoltarea 
drumurilor de legătură, cuplarea la liniile de cale ferată, realizarea de 
branşamente de electricitate şi apă etc.). Similar, un sector bine reprezentat, 
format din mai multe IMM-uri poate fi încurajat prin investiţii în incubatoare de 
afaceri, care asigură un spaţiu de lucru accesibil pentru companii. Fenomenul 
„firmelor de apartament” este larg răspândit în România şi constituie o reflectare 
a lipsei unui spaţiu de birouri adecvat. 

 
312. Pentru fiecare dintre cei şapte poli de creştere, am selectat 30 de 
sectoare cu potenţial de motoare economice locale. Mai întâi, am selectat toate 
sectoarele cu un CL mai mare decât 1, excluzând toate sectoarele cu CL 
subunitar. Din acest rezervor, am separat sectoarele cu numărul cel mai mare de 
locuri de muncă. Există sectoare care, pe baza dimensiunii şi a potenţialului local, 
pot atrage personal din alte zone. Există sectoare cu număr mare de locuri de 
muncă la nivel local, dar fără un avantaj competitiv. De exemplu, sectoare 
precum comerţul cu amănuntul sau învăţământul primar pot fi bine reprezentate 
pe plan local, sub aspectul numărului absolut al locurilor de muncă, dar acestea 
constituie rareori motoare economice rezistente. Sectoarele educaţiei şi 
comerţului cu amănuntul au tendinţa de a fi bine reprezentate în majoritatea 
locaţiilor, motiv pentru care forţa de atracţie gravitaţională a acestora este 
scăzută. Un centru comercial îşi poate stabili locaţia acolo unde şi alte centre 
comerciale şi-au desfăşurat activitatea cu succes, dar, în ultimă instanţă, decizia 
finală se va baza pe probabilitatea de a atrage o bază de clienţi suficient de 
importantă. Similar, oamenii nu vor migra într-o locaţie datorită numărului mare 
de locuri de muncă în sectorul comerţului cu amănuntul - un loc de muncă în 
acest sector se poate găsi în aproape fiecare oraş.  
 
313. Desigur, faptul că un sector are o comportament notabil la un anumit 
moment dat nu reprezintă o garanţie că această performanță se va menţine şi 
în viitor. Exemplul Nokia de la Cluj este relevant în acest sens. Iniţial, prezenţa pe 
plan local a companiei nu doar a ajutat Clujul să obţină un avantaj competitiv în 
domeniul telecomunicaţiilor, dar a generat o creştere semnificativă a numărului 
de locuri de muncă şi o creştere şi mai importantă a veniturilor. Totuşi, după 
numai câţiva ani, compania a luat decizia de a se muta. Aceasta înseamnă că o 
analiză statică a economiei locale trebuie dublată de o analiză dinamică - 
respectiv, o evaluare a performanţei în timp a sectoarelor cu avantaj competitiv 
(CL supraunitar). O asemenea analiză poate facilita autorităţilor locale 
identificarea sectoarelor cu „rezistenţă”. 

 
314. Analiza shift-share reprezintă una dintre cele mai cunoscute modalităţi 
de evaluare a „rezistenţei” sectoarelor. Am utilizat analiza shift-share pentru o 
cunoaştere mai detaliată a stării economiilor locale din toţi cei şapte poli de 
creştere. Setul bogat de date obţinut a permis o analiză pe două perioade de 
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timp distincte şi critice: 2005-2008, anii de dezvoltare rapidă anteriori crizei 
globale, şi 2008-2011, anii de recesiune. Această analiză oferă un autentic test al 
rezistenţei economiilor locale. În esenţă, sectoarele care au reuşit să determine o 
creştere a locurilor de muncă atât în perioada de creştere, cât şi în cea de 
recesiune, reprezintă acele sectoare care prezintă rezistenţa cea mai 
semnificativă în economia locală şi care trebuie să se bucure de cea mai mare 
atenţie din partea factorilor de decizie la nivel local, regional şi naţional.  

 
315. Modalitatea de utilizare a analizei shift-share în cei şapte poli de 
creştere este simplă şi directă. Etapele cheie sunt descrise mai jos: 

1. S-a obţinut mai întâi o bază de date cu informaţii la nivel de firme (cele 
mai importante fiind numărul locurilor de muncă şi locaţia) pentru toate 
firmele din România. 

2. S-a determinat separat numărul locurilor de muncă la nivel de sector (la 
nivelul NACE 4) pentru anii 2005, 2008 şi 2011, atât pentru ţară în 
ansamblul său, cât şi pentru cei şapte poli de creştere desemnaţi. Polii 
de creştere includ nu numai oraşul central, dar şi localităţile periurbane 
care fac parte din zona metropolitană. 

3. Pentru fiecare dintre cei şapte poli de creştere am calculat coeficientul 
de locaţie (CL). 

4. Dintre sectoarele cu CL mai mare decât 1 le-am selectat pe cele cu 
numărul cel mai mare de locuri de muncă - de regulă 20 - 30 de 
sectoare, care au angajat în 2011 circa 40% - 50% din totalul angajaţilor. 
Există „motoare economice” potenţiale locale, conform descrierii de mai 
sus. 

5. Performanţa acestor motoare economice a fost apoi testată anterior 
crizei (2008), respectiv după criză, utilizând metoda Shift-Share. 

6. Metoda Shift-Share examinează comportarea în timp a unui anumit 
sector în comparaţie cu economia naţională, precum şi performanţele 
sectorului respectiv la nivel local (respectiv, la nivelul polului de 
creştere) în comparaţie cu nivelul naţional.  

7. Aceste informaţii au fost sintetizate într-un număr de grafice, care sunt 
incluse în toate analizele individuale ale polilor de creştere. Pe axa X, 
graficele reprezintă performanţele ramurilor industriale locale ale 
polului de creştere raportat la ramurile similare de la nivel naţional (mai 
concret, dacă au creat locuri de muncă mai rapid sau mai lent pe plan 
local faţă de nivelul naţional). Pe axa Y se măsoară performanţele unei 
anumite ramuri industriale/sector la nivel naţional, raportate la 
performanţele economiei în ansamblul său (respectiv, dacă sectorul a 
creat locuri de muncă mai rapid sau mai lent decât la nivel naţional).  

8. Sectoarele „câştigătoare” sunt acele sectoare care au înregistrat o 
creştere mai rapidă decât economia şi care, la nivel local, au prezentat o 
creştere mai rapidă decât cea a sectorului, la nivel naţional. De exemplu, 
faptul că sectorul Programare IT este un „câştigător” în Cluj-Napoca, 
înseamnă că sectorul acesta s-a dezvoltat mai rapid decât economia 
naţională (sub aspectul locurilor de muncă) şi că sectorul s-a dezvoltat 
într-un ritm şi mai rapid în Cluj-Napoca. În termeni simpli, aceasta 
înseamnă că sectorul respectiv a devenit tot mai concentrat în Cluj-
Napoca. 
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9. Sectoarele “câştigătoare contestabile” sunt cele care s-au dezvoltat mai 
rapid la nivel local, dar care la nivel naţional au înregistrat o 
performanţă mai slabă decât economia globală. De exemplu, sectorul 
Fabricarea încălţămintei s-a dezvoltat mai rapid la Braşov (2005 - 2008) 
decât ritmul de creştere a sectorului la nivel naţional. Totuşi, la nivel 
naţional sectorul a înregistrat o comportare sub medie (respectiv, nu a 
fost unul dintre generatorii naţionali de locuri de muncă). 

10. Sectoare „perdante” sunt acele sectoare cu o comportare deficitară atât 
pe plan local, cât şi la nivel naţional. Cu alte cuvinte, acestea au fost 
sectoare care s-au dezvoltat mai lent decât economia naţională, 
respectiv şi mai lent la nivel local. 

11. Sectoare „mari perdante” sunt cele care s-au dezvoltat mai lent la nivel 
local, dar mai rapid la nivel naţional. În esenţă, aceasta semnifică faptul 
că polul de creştere respectiv a pierdut forţă de muncă în sectorul 
respectiv, în favoarea altor zone. 

 
316. Sectoarele declarate „câştigătoare”, atât înaintea crizei, cât şi după 
criză, sunt cele cu cea mai mare probabilitate de a reprezenta motoarele 
economice care pot stimula economia locală. Desigur, aşa cum s-a mai arătat, 
faptul că un anumit sector s-a comportat bine pe plan local atât înainte, cât şi 
după 2008, nu constituie o garanţie că va continua să se comporte în mod similar 
şi pe viitor. Cel mai mare producător naţional de autovehicule din România, 
Dacia, a anunţat concedieri majore ca urmare a crizei, dar a sfârşit prin a practica 
angajări masive ca urmare a intrării în vigoare a programului „Rabla” în 
Germania. În esenţă, guvernul german a implementat un program de stimulare 
destinat reînnoirii industriei auto naţionale (se alocau 2.500 de euro pentru 
achiziţionarea unei maşini noi, ecologice, dacă se prezentau cu maşina veche la 
centrele de colectare). Indirect, aceasta a contribuit la stimularea industriei auto 
româneşti. Astfel, Dacia a evitat transformarea într-un sector „perdant” după 
criză (deşi toate semnele indicau spre direcţia respectivă), în mare măsură 
datorită unui program al guvernului german. 
 
317. Pe scurt, cea mai bună modalitate de evitare a riscurilor generate de 
şocurile externe constă din a dispune de o bază economică suficient de diversă. 
Astfel, dacă un anumit sector este afectat, celelalte pot sări în ajutor, absorbind 
forţa de muncă disponibilizată. Cu cât o economie locală este mai diversă, cu atât 
mai mari sunt şansele de a fi rezistentă. 

 
318. Diversitatea economică locală se poate calcula cu ajutorul indicelui 
Hachman. Indicele Hachman compară diversitatea economiei locale cu 
diversitatea economiei naţionale, pe o scară de la 0 la 1. Cu cât indicele Hachman 
este mai apropiat de 1, cu atât economia locală este mai asemănătoare cu 
economia naţională. Cu cât indicele este mai apropiat de zero, cu atât economia 
locală este mai omogenă. Figura de mai jos indică valorile calculate ale indicilor 
Hachman pentru toţi cei şapte poli de creştere şi pentru trei ani distincţi: 2005, 
2008 şi 2011. După cum se poate vedea, cu excepţia Timişoarei şi a Craiovei, toţi 
ceilalţi poli de creştere s-au bucurat de o diversificare economică continuă. Mai 
mult, criza a determinat, după toate aparenţele, o creştere a diversificării în toţi 
polii de creştere. 
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Figura 28. Indicele Hachman pentru polii de creştere din România 

 
Sursă de date: ListăFirme 

 
319. Polii de creştere cu cea mai mare diversitate economică locală în 2011 
au fost Iaşi, Cluj şi Timişoara. O economie locală diversă reprezintă, deseori, un 
semn de maturitate economică, dar, aşa cum se va vedea în continuare, un 
număr mare de sectoare nu compensează întotdeauna lipsa motoarelor 
economice autentice. 
 
320. În afara unei analize a „motoarelor economice”, am efectuat, de 
asemenea, o analiză simplă a generatorilor de locuri de muncă. În perioadele 
dificile, autorităţile locale - şi populația în general - sunt preocupate mai puţin de 
prezenţa pe plan local a motoarelor economice şi mai mult de locurile de muncă. 
Reprezentarea adecvată pe plan local a motoarelor economice nu are importanţă 
dacă acestea nu reuşesc să asigure creşterea  numărului de locuri de muncă. Este 
posibil ca generatorii de locuri de muncă să nu fie întotdeauna la fel de 
„atractivi” ca motoarele economice, dar contribuie la reducerea cheltuielilor 
publice prin crearea de oportunităţi în sectorul privat. 

 
321. Aceşti generatori de locuri de muncă pot, de asemenea, să beneficieze 
de pe urma investiţiilor publice strategice. Ca atare, am selectat generatorii de 
locuri de muncă în fiecare dintre polii de creştere, înainte şi după criză. Este 
necesar să arătăm, din nou, că aceste sectoare nu trebuie privite ca panacee 
economice. Nokia a fost un generator rapid de locuri de muncă în perioada 
anterioară crizei la Cluj, dar a dispărut la fel de repede. În consecinţă, observaţiile 
care urmează trebuie interpretate ţinând cont de această nuanţă. 

 
322. Tabelul de mai jos evidenţiază principalii generatori de locuri de 
muncă în România în perioada anterioară crizei. Într-o mare măsură, acestea 
sunt şi sectoarele care au determinat o mare parte din dezvoltarea ţării în timpul 
anilor de creştere economică, precum sectorul construcţiilor, al comerţului cu 
amănuntul sau producţia de autovehicule. Aspectul interesant este că aproape 
toate aceste sectoare au pierdut forţă de muncă în anii care au urmat crizei. 
Unele sectoare, ca activităţile de intermediere sau agenţiile de publicitate, s-au 
contractat la fel de rapid pe cât s-au dezvoltat. În alte sectoare, contracţia a fost 
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mai puţin pronunţată (respectiv, s-a pierdut numai o parte din locurile de muncă 
generate între anii 2005 şi 2008). 

Tabelul 21. Principalii generatori de locuri de muncă în România, 2005-2008 

Sector 

Locuri de 
muncă 

generate 

Locuri de muncă 
generate/pierdute 
între 2008 şi 2011 

Construcţia de clădiri cu densitate rezidenţială şi non-rezidenţială 66.214 -31.126 

Agenţii de publicitate 58.562 -50.260 

Intermediere de valori mobiliare şi contracte de articole de comerţ 38.914 -38.152 

Alte forme de vânzare cu amănuntul de mărfuri noi în magazine specializate 34.474 -29.089 
Vânzare cu amănuntul în magazine nespecializate, mai ales alimente, băuturi sau 
tutun 34.260 -9.502 

Activităţi private în domeniul valorilor mobiliare 30.037 19.861 

Extracţia ţiţeiului 29.866 -7.295 

Activităţi de service aferente transportului terestru 28.039 -3.034 
Vânzarea cu amănuntul de flori, plante, seminţe, îngrăşăminte, animale de casă 
şi alimente pentru animale de casă, în magazine specializate 21.005 -17.682 

Transport rutier de marfă 20.169 15.553 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică aferentă 17.898 -4.536 

Producţia vehiculelor cu motor 17.534 -384 

Construcţia drumurilor şi a autostrăzilor 17.029 -3.998 

Producţia de echipamente electrice şi electronice pentru vehiculele cu motor 16.446 -249 

Restaurante şi activităţi de servicii de alimentaţie mobilă 13.198 8.692 
Activităţi de consultanţă de afaceri şi alte activităţi de consultanţă de 
management 12.505 6.686 

Vânzarea en-gros de lemn, materiale de construcţie şi echipament sanitar 11.820 -3.670 

Vânzarea en-gros de parfumuri şi produse cosmetice 9.586 -9.782 

Alte activităţi de servicii auxiliare de afaceri neclasificate în alte categorii 8.845 2.027 

Instalaţii electrice 8.097 -1.948 

Întreţinerea şi reparaţia vehiculelor cu motor 7.711 3.388 

Vânzare cu amănuntul a articolelor vestimentare în magazine specializate 7.655 -117 

Farmacist în magazine specializate 7.172 4.372 

Vânzarea en-gros de metale şi minereuri metalice 7.067 -6.105 

Activităţi generale de curăţenie în clădiri 6.985 1.318 

Activităţi de programare a calculatoarelor 6.799 7.493 

Instalaţii de apă şi canal, instalaţii de sisteme de încălzire şi aer condiţionat 6.420 -3.459 

Colectarea reziduurilor nepericuloase 6.251 2.960 

Activităţi de contabilitate şi audit; consultanţă în domeniul fiscal 6.222 631 

Activităţi de agenţie de ocupare temporară a locurilor de muncă 6.186 8.603 

Comerţ en-gros nespecializat 6.055 -406 

Producţia de alte piese şi accesorii pentru vehiculele cu motor 5.855 1.824 

Vânzarea de autovehicule şi vehicule uşoare cu motor 5.259 -2.737 

Fabricarea pâinii; fabricarea de produse de patiserie şi prăjituri proaspete 5.205 3.996 

Sursă date: ListăFirme 
 

323. Spre deosebire de generatorii de locuri de muncă în perioada 
anterioară crizei, cei din perioada post-criză şi-au demonstrat fiabilitatea atât 
înainte, cât şi după criză. În general, sectoarele care s-au dezvoltat după criză au 
înregistrat rate mai mari de ocupare a locurilor de muncă şi în perioada 
anterioară crizei. În linii mari, acestea sunt sectoarele de servicii, care reproduc 
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tendinţele înregistrate în cadrul altor economii de piaţă. Multe dintre aceste 
sectoare care au înregistrat creşteri ale numărului de locuri de muncă atât 
înainte, cât şi după criză, nu reprezintă chiar sectoarele în care autorităţile locale 
ar dori, în mod necesar, să investească (de ex., jocurile de noroc), dar, cu toate 
acestea, reprezintă o componentă importantă a economiilor locale. De 
asemenea, performanţele acestor sectoare creează o imagine a modului în care 
economia se „repară” în perioade dificile.  
 

Tabelul 22. Cei mai mari generatori de locuri de muncă în România, 2008-2011 

Sector 
Locuri de muncă 

generate 

 Locuri de muncă 
generate/pierdute 
între 2005 şi 2008 

Activităţi private în domeniul valorilor mobiliare 19.861 30.037 

Transport rutier de marfă 15.553 20.169 

Restaurante şi servicii de catering 8.692 13.198 

Activităţi de agenţie de ocupare temporară a locurilor de muncă 8.603 6.186 

Activităţi de programare a calculatoarelor 7.493 6.799 

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 7.159 2.133 
Activităţi de consultanţă de afaceri şi alte activităţi de consultanţă de 
management 6.686 12.505 

Activităţi de servire a băuturilor răcoritoare 6.425 1.621 

Colectarea, tratarea şi alimentarea cu apă 6.144 3.650 

Activităţi de call center 5.709 3.476 

Activităţi de practică medicală de specialitate 4.544 4.567 

Farmacist în magazine specializate 4.372 7.172 

Producţia încălţămintei 4.190 -17.383 

Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 4.073 2.515 
Fabricarea pâinii; fabricarea de produse de patiserie şi prăjituri 
proaspete 3.996 5.205 

Procesarea şi conservarea cărnii 3.691 2.804 

Întreţinerea şi reparaţia vehiculelor cu motor 3.388 7.711 
Cultivarea cerealelor (cu excepţia orezului), a plantelor leguminoase şi 
oleaginoase 3.044 651 

Colectarea reziduurilor nepericuloase 2.960 6.251 

Coafură şi alte tratamente de înfrumuseţare 2.925 2.487 

Alte activităţi poştale şi de curierat 2.916 3.593 

Produse de carne de vită şi de pasăre 2.516 4.072 

Exploatare forestieră 2.443 2.291 

Fabricarea produselor de sârmă, a lanţurilor şi a arcurilor 2.429 550 

Alte activităţi auxiliare pentru transport 2.409 1.814 

Activităţi de servicii de îmbunătăţiri funciare 2.379 1.956 

Procesarea datelor, găzduire şi activităţi conexe 2.373 2.177 

Testare şi analize tehnice 2.161 1.851 

Alte activităţi de acordare de credite 2.147 -788 

Recuperarea materialelor sortate 2.107 -34 
Alte activităţi de servicii auxiliare de afaceri neclasificate în alte 
categorii 2.027 8.845 
Vânzarea en-gros de cereale, tutun neprocesat, seminţe şi hrană 
pentru animale 2.003 -3 

Vânzare en-gros de fructe şi legume 2.001 599 

Activităţi de consultanţă în domeniul calculatoarelor 1.929 1.595 
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324. De asemenea, trebuie menţionat că, în anii anteriori crizei, în România 
s-a înregistrat o creştere netă a numărului de locuri de muncă, de peste 
461.000, în timp ce anii ulterior crizei au fost martorii unei reduceri nete a 
acestora cu 173.000. Numai câteva sectoare au reuşit să susţină o creştere 
semnificativă a locurilor de muncă după criză, în general în domenii care nu 
reflectă, sănătate şi rezistenţă economică (de ex., firme private de pază sau 
agenţii de ocupare temporară a locurilor de muncă). Totuşi, există unele poveşti 
de succes, precum industria IT, cu sectoare precum programarea calculatoarelor, 
procesarea datelor şi consultanţă în domeniul calculatoarelor, care au înregistrat 
o creştere continuă a numărului de locuri de muncă. Asemenea sectoare pot 
deveni, într-adevăr, una dintre principalele surse de competitivitate economică 
ale României. 

Figura 29. Schimbări privind locurile de muncă în România, înainte şi după criză 

 
Sursă de date: ListăFirme; Analiza datelor: Kosuke Kanematsu 

 
325. Graficul de mai jos arată, cu un plus de claritate, că creşterea 
numărului de locuri de muncă în perioada ante- şi post-criză este determinată, 
în principal, de sectorul serviciilor. De asemenea, graficul indică sectoarele cu o 
comportare deficitară atât înainte, cât şi după criză, precum şi sectoarele cu o 
comportare mixtă. Cvadrantul 1 include poveştile de succes. În linii mari, 
sectoarele care s-au dezvoltat ante- şi post-criză sunt sectoarele de servicii mici. 
Cvadrantul 4 include sectoarele care au pierdut locuri de muncă atât înainte, cât 
şi după criză - acestea sunt, în mare măsură, sectoarele manufacturiere mici. 

326. Performerii contestabili sunt incluşi în cvadrantul 2. Acestea sunt 
sectoarele care au înregistrat o creştere a numărului de locuri de muncă după 
criză, dar au înregistrat o scădere a acestora înainte de criză. În această categorie 
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se încadrează un număr mic de sectoare, care includ în principal cele 
manufacturiere uşoare, precum industria alimentară. 
 
327. Sectoarele cele mai afectate de criză sunt incluse în cvadrantul 4. În 
general, acestea sunt sectoarele foarte mari (de ex., construcţiile, vânzările cu 
amănuntul şi en-gros), care s-au numărat printre cei mai mari generatori de 
locuri de muncă înainte de criză. Aceste sectoare s-au contractat o dată cu 
restrângerea consumului. 
 
328. Aşa cum se arată în figura de mai jos, sectoarele din cvadrantul 1 
(consultaţi figura de mai sus) au fost cei mai semnificativi generatori de locuri 
de muncă. Acestea includ, cu precădere, sectoare manufacturiere şi servicii 
avansate, cum ar fi: producţia de vehicule cu motor, producţia de computere, 
produse electronice şi optice, pază şi protecţie, servicii alimentare şi de băuturi 
răcoritoare, reparaţii de vehicule cu motor, activitatea în domeniul sănătăţii , 
programare şi consultanţă în domeniul computerelor, activităţi de servicii 
informaţionale, activităţi auxiliare de afaceri, consultanţă de management, 
activităţi de ocupare a forţei de muncă, servicii pentru clădiri şi activităţi de 
îmbunătăţiri funciare, arte, divertisment şi recreere, activităţi juridice şi de 
contabilitate, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, agenţii de turism, 
învăţământ, și alte activităţi de servicii. 
 
Figura 30. Număr de locuri de muncă nete generate (2005 - 2011) după 
cvadrant 

 
Sursă de date: ListăFirme; Analiza datelor: Kosuke Kanematsu 
Notă: Această figură trebuie analizată în corelaţie cu figura precedentă. 

 
329. Firmele din cvadrantul 3 au fost responsabile pentru majoritatea 
locurilor de muncă pierdute între 2005 şi 2011. Printre acestea se numără, cu 
precădere, companiile manufacturiere de produse bază: producătorii de articole 
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vestimentare, mobilă, metale de bază, produse textile şi echipamente electrice. 
Din păcate, printre marii perdanţi se regăsesc şi cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea, componentă critică a acumulărilor de competitivitate sustenabile, 
pe termen lung.  
 
330. Firmele din cvadrantul 4 au fost cel mai puternic lovite de criză, dar 
numărul de locuri de muncă create înainte de criză este mai mare în valoare 
absolută decât numărul de locuri de muncă pierdute după criză. Astfel, deşi 
sectoarele mari, precum construcţiile şi comerţul cu amănuntul, au fost puternic 
afectate de criză, per total rămân generatoare de locuri de muncă nete. Odată cu 
revenirea economiei pe un trend ascendent, probabil că aceste sectoare îşi vor 
relua poziţia de generatori de locuri de muncă. 
 
331. Pentru Programul Operaţional Regional şi pentru axa polilor de 
creştere în special, această dinamică economică naţională prezintă numeroase 
implicaţii. Pe de o parte, este clar că sectoarele manufacturiere şi de servicii 
avansate sunt printre cei mai puternici generatori de locuri de muncă. În 
consecinţă, autorităţile locale şi naţionale vor trebui să conceapă modalităţi prin 
care să răspundă la solicitările acestor sectoare. Sectoarele manufacturiere 
avansate, de exemplu, vor necesita, într-o măsură tot mai mare, disponibilitatea 
infrastructurii de legătură (feroviară, drumuri şi, mai ales, autostrăzi), pentru un 
acces mai bun la pieţe şi pentru reducerea costurilor de transport. Sectorul de 
servicii se va baza, într-o măsură tot mai mare, pe disponibilitatea unor spaţii de 
birouri accesibile, de calitate (încă o necesitate în majoritatea oraşelor din 
România), precum şi pe o calitate adecvată a vieţii în zonele urbane şi în cele din 
jurul oraşelor pentru a atrage şi a reţine forţa de muncă calificată. 
 
332. În secţiunile următoare se va discuta despre necesităţile specifice ale 
polilor de creştere, orientându-ne spre infrastructura regională, mediul de 
afaceri şi planificarea spaţială. 
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Braşov 
 
 

Infrastructura regională 
333. Dezvoltarea infrastructurii regionale din jurul polilor de creştere ar 
trebui să aibă la bază două obiective cheie: extinderea masei economice şi 
demografice a polului de creştere şi asigurarea unui acces mai mare  la 
oportunităţi pentru persoanele din regiune. Pentru polii de creştere este 
important să existe acces uşor la o piaţă mai mare şi la un bazin mai mare de 
locuri de muncă. Pentru persoanele din regiune este important să existe acces 
uşor la oportunităţile pe care le oferă oraşul Braşov (ex. locuri de muncă, 
învăţământ superior, servicii de sănătate, artă şi cultură, metode de petrecere a 
timpului liber şi activităţi de recreere). În acelaşi timp, infrastructura regională 
facilitează accesul persoanelor la alte puncte de atracţie din regiune – de ex. 
Sinaia, Bușteni, Prejmer, Râșnov etc. 
 
334. În acelaşi timp, dezvoltarea infrastructurii regionale ar trebui să profite 
de beneficiile oferite de apropierea de zona de dezvoltare a municipiului 
București. Orașul Brașov face deja parte din coridorul cheie de dezvoltare 
(București-Ploiești-Brașov), care beneficiază nu numai de un grad mai ridicat de 
urbanizare şi de densitate, ci şi de una dintre cele mai mari densităţi economice 
din zonă. Din acest motiv este important să stabilim modalităţi prin care 
infrastructura regională să ajute la intensificarea sinergiilor existente. Deși nu 
este obligatoriu ca această infrastructură să fie finanţată prin POR, este 
important ca aceasta să fie avută în vedere în cadrul planului integrat de 
dezvoltare a zonei. O parte din potenţialele investiții luate în calcul de către 
autorităţile din România ar putea include o linie de cale ferată de mare viteză 
pentru naveta între Brașov şi București, precum şi extinderea autostrăzii 
București-Ploiești până la  Brașov. 
 
335. Dezvoltarea infrastructurii regionale din zona de influenţă imediată a 
oraşului Brașov ar trebui să aibă ca scop „scurtarea” distanţelor. Cu cât   
circulaţia persoanelor, capitalului și ideilor este mai ușoară, cu atât economia 
regiunii va deveni mai dinamică. În principal, infrastructura regională face 
legătura între persoane, între persoane şi oportunităţi, și între persoane şi 
capital. Cu cât este mai mare masa demografică şi economică a unei zone, cu atât 
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atracţia gravitaţională va deveni mai puternică şi va crește nevoia de 
infrastructură regională de conectivitate. 
 
336. În harta de mai jos se observă zona de influenţă imediată a oraşului 
Brașov. In principal, harta prezintă  cât de uşor se ajunge la Braşov pe cale rutieră 
(cea mai utilizată metodă de transport în România). Am folosit mai multe modele 
privind rezerva de timp şi am luat în considerare că punctul cel mai extern al 
zonei de influenţă a municipiului Brașov este la o distanţă de 60 de minute de 
mers cu maşina faţă de marginea oraşului. Se cunoaşte faptul că oamenii sunt 
dispuşi să facă naveta zilnic timp de o oră sau mai puţin. Bineînţeles că, în cazul  
Braşovului, acest lucru nu înseamnă neapărat că oamenii vor petrece o oră la 
volan conducând de la Făgăraș sau Târgu Secuiesc pentru a beneficia de 
oportunităţile oferite de oraşul Brașov. Totuşi, acest lucru înseamnă că circulaţia 
persoanelor, ideilor şi a capitalului între Brașov şi Făgăraș este pe punctul de a se 
extinde, comparativ cu cea dintre Brașov şi oraşele asemănătoare Făgărașului, 
dar aflate în zone mai depărtate .  

Figura 31. Zona de influență imediată a orașului Brașov 
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337. În zona aflată la o distanţă de 20 de minute de mers cu maşina faţă de 
centrul oraşului, populaţia oraşului Braşov este de aproximativ 328.000 
locuitori şi generează aproximativ 2,65% din venitul total al firmelor din 
România. Cea mai mare aşezare din această zonă o reprezintă Săcele 
considerată, în acest moment, o suburbie de facto a oraşului Brașov. Aceasta 
este şi singura aşezare unde investiţiile în îmbunătăţirea infrastructurii de 
conectivitate par să se justifice cel mai bine. Şi densitatea populaţiei din Săcele 
permite dezvoltarea unui sistem public de transport integrat, lucru care poate 
asigura circulaţia continuă a persoanelor dinspre şi către Braşov. Hărman 
reprezintă un centru urban, ușor accesibil cu maşina din Brașov şi ar putea 
beneficia foarte mult de numărul mare de turişti care sunt atraşi anual de acest 
pol de creştere. 
 
338. În zona aflată la o distanţă de 40 de minute de mers cu maşina faţă de 
centrul oraşului, populaţia Braşovului este de aproximativ 485.000 locuitori şi 
generează circa  2,85% din venitul total al firmelor din România. Comparativ cu 
alţi poli de creştere, această zonă se află printre cele mai mari dintre zonele 
aflate la o distanţă de 40 de minute, în ceea ce priveşte populaţia absolută, însă 
din punct de vedere economic nu este la fel de dominantă. Astfel, îmbunătăţirile 
la nivelul infrastructurii regionale ar trebui să se axeze pe îmbunătăţirea 
accesului la fondul comun al forțelor active de producție în localităţi precum  
Zărnești şi Codlea. Centrele culturale, cum sunt Codlea şi Râșnov, ar putea 
beneficia mai mult de pe urma vecinătăţii de oraşul Braşov, urmând a atrage un 
număr mai mare de turişti. Aceste localităţi au o densitate suficientă şi sunt 
destul de aproape de Brașov pentru a permite dezvoltarea sistemelor de 
transport public integrat. 
 
339. Cu excepția orașului Sfântu Gheorghe, există puţine centre urbane 
semnificative aflate la o distanţă de o oră de mers cu maşina faţă de centrul 
oraşului Brașov. De fapt, în ceea ce priveşte populaţia, oraşul Braşov are cea mai 
mică arie de acoperire a zonelor în care se poate ajunge într-o oră de mers cu 
maşina. Acest lucru sugerează faptul că infrastructura regională dispune de mai 
puţine îmbunătăţiri după depăşirea distanţei de 40 de minute de mers cu maşina. 
Pentru ca realizarea acestor investiții la scară largă să fie rentabilă ar trebui să se 
poată face legături între Brașov şi o altă localitate care fie are o populaţie vastă, 
fie o masă economică mare. Chiar şi atunci când avem în vedere rezerva de timp 
de o oră faţă de centrul oraşului, populaţia aflată în această arie de acoperire 
este mai mică decât în alte centre de creştere. Există două aşezări mari în această 
arie – Făgăraș şi Târgu Secuiesc – însă acestea nu sunt suficient de mari încât să 
garanteze investiţii vizibile privind îmbunătăţirea conectivităţii oraşului Braşov. 
 
340. Pentru o imagine mai clară asupra necesităţilor infrastructurii 
regionale în afara zonei de influenţă a oraşului Braşov, a fost elaborată o hartă 
de conectivitate pentru Regiunea Centru pentru actualul raport. Anexa 5 
include o descriere mai detaliată a metodologiei utilizate pentru calcularea 
indicelui de conectivitate regională. Ideea de bază se referă la identificarea 
centrelor urbane cheie ale unei regiuni, şi determinarea gradului de conectivitate 
între aceste centre şi alte localităţi. Zonele urbane oferă oportunităţi importante 
(de ex. educaţie, centre medicale , locuri de muncă). Cu cât aceste centre sunt 
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mai bine conectate cu localităţile mai mici (care nu pot oferi unele dintre aceste 
servicii cheie), cu atât  standardul de viaţă al persoanelor din regiunea respectivă 
este mai ridicat Indicele de conectivitate nu oferă doar informaţii despre 
drumurile regionale care necesită reabilitare, ci şi o prezentare generală a 
zonelor îndepărtate, care ar beneficia de pe urma gradului mare de  
conectivitate. 
 
341. Harta de mai jos arată că Regiunea Centru are o reţea de centre 
urbane relativ bine distribuite. Totuşi, există şi zone cu o densitate mai mare a 
localităţilor, dar cu conectivitate redusă, cum ar fi zona Apuseni din vestul 
Regiunii Centru, care, de altfel, este şi cea mai săracă zonă din Regiune. 
 
Figura 32. Indicele de conectivitate al Regiunii Centru 

 
 
342. Desigur,  decizia cu privire la alocarea resurselor pentru infrastructura 
regională de conectivitate trebuie să se bazeze pe o analiză locală mai 
detaliată. În mod ideal, o astfel de analiză pune accentul pe tiparele privind 
transportul şi sistemul de navetă, precum şi pe sinergiile potenţiale (de ex. 
circuitele turistice). Totuşi, în planificarea cu privire la polii de creştere trebuie 
luată în considerare regiunea extinsă, pentru a se stabili modul în care masa 
oraşului Braşov poate fi lărgită  printr-o conectivitate mai bună cu aşezările aflate 
la o distanţă de 40 de minute de mers cu maşina. 
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Mediul de afaceri 
343. Primul pas în analiza mediului de afaceri al oraşului Braşov îl 
reprezintă analiza motoarelor economice ale acestuia. După cum s-a precizat 
anterior, aceste motoare economice au fost alese, în primă instanţă, prin 
identificarea sectoarelor din zona metropolitană a oraşului Braşov care au un 
coeficient de localizare mai mare de 1 (explicaţia detaliată este oferită în partea 
introductivă a acestui capitol). Dintre aceste sectoare am ales primele 30 în ceea 
ce priveşte baza cea mai mare de ocupare a forţei de muncă. Aceste 30 de 
sectoare cuprind 49% din totalul companiilor la nivelul zonei metropolitane, cu 
un procent de 61% de ocupare a forţei de muncă şi de 62% din totalul de venituri 
generate. 
 
344. Sectorul cel mai mare din Braşov este reprezentat de fabricarea altor 
piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule şi de  
fabricarea lagărelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie. 
În aceste două sectoare lucrează aproximativ 8.800 de persoane – sau circa 12% 
din forţa de muncă locală. De asemenea, alţi mari angajatori fac parte din 
domeniul manufacturier sau din cel al serviciilor care, deseori, deservesc 
manufacturierii (ex. transportul rutier de marfă). Acest strat economic duce mai 
departe tradiţia şi moştenirea sectorului manufacturier în Braşov. 
 
345. În timp ce oraşul Braşov are o tradiţie îndelungată în domeniul 
manufacturier, cei mai mari producători şi angajatori locali reprezintă, de fapt, 
investiţiile străine directe. Schaeffler şi Autoliv au, împreună, aproximativ 6.400 
de angajaţi şi reprezintă cele mai recente investiţii germane în zonă. Fabricile de 
producţie ale celor două companii au fost construite pe terenurile virane din 
afara oraşului (una dintre acestea se află în Cristian, în apropierea Braşovului). 
Odată cu dezvoltarea acestor investiţii, alţi producători tradiţionali din zonă (cum 
este Tractorul Braşov, care în 1990 avea 22.000 de angajaţi) au ieşit de pe piaţă.  
 
346. Această segmentare a stratului economic al zonei are implicaţii 
importante. De exemplu, cea mai mare platformă industrială din nord-estul 
oraşului găzduieşte, în prezent, un număr foarte mare de parcele de teren 
nefolosite sau care nu sunt  utilizate în totalitate. O mare parte din infrastructura 
oraşului (cum ar fi  reţeaua de transport public) a fost elaborată pentru a deservi  
platformele industriale mari, acum fiind necesară reproiectarea unei secțiuni 
importante din această infrastructură.  În mod special, autorităţile locale trebuie 
să stabilească modul în care infrastructura de transport local poate veni mai bine 
în sprijinul  nevoilor noilor producători – atât în ceea ce priveşte accesul mai uşor 
al angajaţilor către companii, cât şi facilitarea transportului şi a exportului 
bunurilor produse. 
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Tabelul 23. Motoarele economice ale zonei metropolitane Brașov, în anul 2011 
 
    BRAŞOV   INDICATORI 

    Nr. de 
companii 

Nr. de 
angajaţi 

Venituri 
(Euro) 

Profit 
(Euro) 

  Coeficient 
de 

localizare 

Angajați pe 
companie 

Venituri pe 
companie 

Profit pe 
companie 

  Sectoare 8.950 75.906 4.394.230.150 171,729,615           

1 Fabricarea altor piese şi accesorii 
pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule 

22 5.406 531.020.205 39,685,276  4.97 246 24,137,282 1,803,876 

2 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, 
cutiilor de viteză şi a elementelor 
mecanice de transmisie 

6 3.406 352.484.659 1,769,011  10.37 568 58,747,443 294,835 

3 Transporturi rutiere de marfă  669 3.157 157.955.786 5,644,722  1.19 5 236,107 8,438 

4 Repararea şi întreţinerea altor 
echipamente de transport 

8 2.392 19.574.538 48,416  12.59 299 2,446,817 6,052 

5 Fabricarea încălţămintei  43 2.266 45.781.234 3,155,177  1.46 53 1,064,680 73,376 

6 Fabricarea de construcţii metalice şi 
părţi componente ale structurilor 
metalice 

125 2.014 75.251.571 2,167,129  1.98 16 602,013 17,337 

7 Restaurante şi alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

265 1.918 22.452.452 779,896  1.06 7 84,726 2,943 

8 Distribuţia energiei electrice  4 1.813 138.553.783 4,530,315  3.94 453 34,638,446 1,132,579 

9 Comerţ cu ridicata nespecializat 304 1.604 148.726.776 8,162,592  2.07 5 489,233 26,851 

10 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare  
similare  

130 1.533 23.312.196 957,416  1.55 12 179,325 7,365 
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11 Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor  

288 1.449 42.318.503 2,039,526  1.19 5 146,939 7,082 

12 Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionat 

213 1.380 36.287.165 2,566,369  1.18 6 170,362 12,049 

13 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice în magazine 
specializate  

98 1.314 130.104.324 4,250,561  1.26 13 1,327,595 43,373 

14 Activităţi de servicii anexe pentru 
transporturi rutiere  

28 1.259 21.571.679 2,368,684  1.56 45 770,417 84,596 

15 Instalaţii electrice  158 1.256 42.962.926 1,779,189  1.25 8 271,917 11,261 

16 Transporturi urbane, suburbane şi 
metropolitane de călători 

14 1.234 19.847.352 713,700  1.10 88 1,417,668 50,979 

17 Fabricarea de furnire şi panouri din 
lemn  

8 1.229 127.102.596 1,341,918  6.53 154 15,887,825 167,740 

18 Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică în domeniu  

358 1.218 27.623.619 3,444,476  1.03 3 77,161 9,621 

19 Activităţi de servicii în tehnologia 
informaţiei  

216 1.103 29.039.433 2,631,192  1.37 5 134,442 12,181 

20 Lucrări de construcţii a proiectelor 
utilitare pentru fluide  

18 1.005 28.442.155 327,652  4.29 56 1,580,120 18,203 

21 Intermedieri în comerţul cu produse 
diverse  

387 971 115.768.864 3,533,265  2.48 3 299,144 9,130 

22 Transporturi cu taxiuri  134 918 4.455.718 380,047  1.75 7 33,252 2,836 

23 Fabricarea de articole de lenjerie de 
corp  

5 900 16.666.222 2,862  1.71 180 3,333,244 572 

24 Alte activităţi de servicii suport 
pentru întreprinderi n.c.a. 

191 890 20.044.312 2,747,968  1.31 5 104,944 14,387 
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25 Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate  

28 880 296.409.416 2,069,942  2.38 31 10,586,051 73,927 

26 Baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor 

305 854 9.809.748 310,763  1.04 3 32,163 1,019 

27 Agenţii de publicitate  251 774 20.332.050 2,154,597  1.36 3 81,004 8,584 

28 Transporturi interurbane de călători 
pe calea ferată  

2 760 52.204.069 2,007,038  24.40 380 26,102,035 1,003,519 

29 Comerţ cu autoturisme şi vehicule 
uşoare  

65 759 153.378.759 1,585,400  1.70 12 2,359,673 24,391 

30 Fabricarea prin tricotare sau 
croşetare a altor articole de 
îmbrăcăminte 

14 741 10.728.559 701,201   2.42 53 766,326 50,086 

Sursa datelor: ListăFirme 
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Figura 33. Schimbările economice generează noi abordări spaţiale în Braşov 

 
Sursa imaginii: Google Maps 

 
347. Pentru a optimiza competitivitatea polului de creştere Braşov este 
nevoie de abordări integrate care să beneficieze de statutul de centru 
manufacturier al zonei. Pentru a realiza acest lucru va fi nevoie nu doar de 
îmbunătăţirea accesibilităţii către pieţele bogate din vest (de ex. prin construirea 
unei autostrăzi care să facă legătura cu graniţa de vest), dar şi de optimizarea  
accesului  în cadrul zonei metropolitane, asigurând o bună conectivitate a 
centrelor de angajare cu piaţa locală a locurilor de muncă.  
 
348. Este foarte important să se acorde atenţie tendinţelor şi să se 
identifice sectoarele economice care pot beneficia de pe urma investiţiilor 
publice strategice. Astfel, trebuie  analizate  care sunt sectoarele care generează 
locuri de muncă şi cele care pierd locuri de muncă. Dar o asemenea analiză nu 
este la fel de utilă ca o analiză la nivel naţional, deoarece oraşele sunt mai 
predispuse derapajelor bruşte. De exemplu, sectorul care a generat cele mai 
multe locuri de muncă în Braşov între 2005 şi 2008 îl reprezintă Fabricarea 
lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie 
(a se vedea tabelul de mai jos). Totuşi,această forţă de muncă adăugată a fost 
generată de o singură companie care s-a hotărât să investească în zonă – 
Schaeffler. În cazul în care compania hotărăşte să se mute, cum a fost cazul 
firmei Nokia din Cluj, câştigul de locuri de muncă din acest sector va dispărea 
imediat. 

 
 
 
 

Old Industrial Platform 

New plants 
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Tabelul 24. Principalele sectoare care generează locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Braşov, între 2005-2008 

Sectorul Locuri de 
muncă 
generate 

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de 
transmisie 

3.486 

Intermedieri în comerțul cu produse diverse 1.738 
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 965 
Activități de protecție și pază  910 
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 750 
Transporturi rutiere de mărfuri  692 
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  685 
Comerț cu ridicata nespecializat  539 
Activități de inginerie și asistență tehnică în domeniu   516 
Instalații electrice  493 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 487 
Colectarea deșeurilor nepericuloase  483 
Fabricarea de articole de lenjerie de corp 405 
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 392 
Întreținerea și repararea autovehiculelor 385 
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 380 
Restaurante și servicii de catering 378 
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 350 
Fabricarea de pompe și compresoare 336 
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 322 
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și 
echipamentelor sanitare 

304 

Fabricarea altor produse din cauciuc 301 
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 294 
Repararea și întreținerea altor echipamente de transport 285 
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  265 
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 250 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate 248 
Fabricarea produselor farmaceutice de bază 245 
Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal 243 
Activități de consultanță pentru afaceri și management 241 
Transporturi cu taxiuri 233 
Fabricarea de furnire şi panouri din lemn 227 
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 226 
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 217 
Agenții de publicitate 217 
Fabricarea altor robinete și valve  215 

Sursă de date: ListăFirme 

 
349. În afară de  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a 
elementelor mecanice de transmisie, cele mai multe locuri de muncă din 
perioada 2005-2008 au fost generate de companii mici şi mijlocii din sfera   
serviciilor. De exemplu, o firmă de mărime medie din sectorul Intermedieri în 
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comerțul cu produse diverse are aproximativ 3 angajaţi. O firmă de mărime medie 
din sectorul Comerț cu ridicata nespecializat are circa 5 angajaţi, un număr egal 
cu cei care lucrează în cadrul companiilor  care activează în domeniul 
transporturilor de marfă sau care desfăşoară activităţi de servicii în IT. 
 
350. Deşi Brașovul este un centru manufacturier tradiţional, sectorul de 
servicii devine din ce în ce mai important. Acest lucru ar trebui să determine 
autorităţile să stabilească modul în care pot răspunde nevoilor pe care le au 
furnizorii de servicii. De exemplu, comercianţii solicită spaţii în zone rezidenţiale 
cu densitate ridicată. Deși cartierele de tip comunist au o densitate a populaţiei 
foarte mare, din păcate, nu asigură spaţiul necesar desfăşurării diferitelor. Astfel, 
ar trebui stabilit modul în care introducerea unor împărţiri zonale cu utilitate 
variată în cartierele planificate la nivel central poate facilita crearea de spaţii noi 
pentru companiile din domeniul serviciilor.  
 
351. Importanţa crescută a sectorului de servicii se observă şi în cazul   
analizei performanţei  economiei locale ulterior perioadei de criză (a se vedea 
tabelul de mai jos). Sectorul de servicii a generat cele mai multe locuri de muncă 
după 2008, deşi au fost şi sectoare din domeniul manufacturier care au avut o 
contribuție importantă  la economia locală.  

 
Table 25. Principalele sectoare care generează locuri de muncă în polul de 
creștere Braşov, între 2008-2011 

Sector Locuri de 
muncă 
generate 

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate  658 
Transport rutier de marfă 542 
Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 542 
Fabricarea echipamentelor electrice/electronice pt. autovehicule şi motoare 528 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi rutiere 483 
Activităţi de protecţie şi pază  448 
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 378 
Agenţii de publicitate  302 
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 300 
Fabricarea altor produse din cauciuc  297 
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 284 
Baruri  şi alte activităţi de servire a băuturilor 282 
Fabricarea încălţămintei 282 
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice  266 
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 256 
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 255 
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule 253 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate 246 
Furnizarea de abur şi aer condiţionat  243 
Turnarea metalelor neferoase lejere  239 
Fabricarea de furnire  şi panouri din lemn  236 
Fabricarea componentelor electronice  209 
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Sector Locuri de 
muncă 
generate 

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 203 
Exploatarea forestieră  197 
Activităţi de asistenţă spitalicească  190 
Activităţi de call center 188 
Activităţi de alimentaţie pentru evenimente (catering) 187 
Creşterea păsărilor  181 
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 178 
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană  157 
Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie şi cofetărie proaspete 150 

Sursa datelor: ListăFirme 

 
352.  Dincolo de generarea locurilor de muncă, analiza economiei din zona 
metropolitană Braşov arată faptul că aceasta nu este la fel de competitivă ca 
cea din  alți  poli de creştere. Analiza shift-share pentru perioada 2005-2008 (anii 
de creştere continuă a economiei României) arată faptul că un număr foarte mic 
de sectoare a înregistrat performanţe locale mai bune  comparativ cu situația la 
nivel  naţional. Sectorul Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a 
elementelor mecanice de transmisie a înregistrat cea mai bună performanţă în 
Braşov, dar nu a mai putut fi reprezentată în figura de mai jos, deoarece depăşea 
graficul. Dat fiind că este un sector bine localizat (sunt puţine firme care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul acestui domeniu ), orice modificare la nivel 
ocupaţional va fi mult mai vizibilă. Investiţia companiei Schaeffler a transformat 
acest sector într-un domeniu „câştigător” pentru oraşul Braşov. 

Figura 34. Analiza shift-share pentru polul de creştere Braşov, pentru perioada 
2005-2008 

 
Sursă de date: ListăFirme 
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353. Celelalte sectoare „câştigătoare” ale zonei metropolitane Braşov sunt 
în domeniul serviciilor care nu sunt cunoscute prin potenţialul lor de creştere 
economică. Printre aceste sectoare regăsim Comerțul cu ridicata nespecializat, 
Întreținerea și repararea autovehiculelor, Instalaţiile electrice, Lucrările de 
instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat. Aceste sectoare creează  
multe locuri de muncă, dar, prin natura lor, nu sunt inovatoare şi nu generează   
creştere economică. Faptul că se află în topul sectoarelor performante la nivelul 
economiei locale într-un moment de expansiune economică generală poate 
reprezenta un motiv de îngrijorare pentru autorităţile locale. 
 
354. În categoria „câştigătorilor discutabili” se regăsesc sectoare care par să 
fi evoluat bine pe plan local, dar care au avut o dezvoltare slabă la nivel 
naţional. Acest lucru arată faptul că respectivele sectoare pierd din 
competitivitate la nivel naţional sau nu au reuşit să ţină pasul cu creşterea 
economică în ansamblu. În orice caz, „câştigătorii discutabili” nu sunt, de regulă,  
sectoarele care să ducă la creşteri pe termen lung. 
 
355. O problemă a oraşului Braşov o reprezintă numărul ridicat de „mari 
perdanţi”. Dintre cele 30 de motoare economice locale, 11 intră în această 
categorie. Aceste sectoare au avut o evoluţie mai slabă pe plan  local, însă la nivel 
naţional reprezintă motoare de creştere economică (adică au înregistrat o 
creştere mai rapidă decât cea a economiei naţionale).  
 
356. Una dintre explicaţiile pierderii competitivităţii este legată de  
apropierea oraşului Braşov de municipiul Bucureşti. Forţa de atracţie a capitalei 
este foarte mare, astfel că este posibil ca mulţi profesionişti să fi migrat în 
căutarea de oportunităţi mai bune.  Ca urmare a gradului mare de libertate de 
care au beneficiat după 1989 (în perioada comunismului migraţia se afla sub 
controlul atent al statului) şi datorită mobilităţii oamenilor, mulţi dintre aceştia 
au hotărât să se relocheze.. 
 
357. În plus, punctul forte al oraşului Braşov în domeniul manufacturier nu 
i-a fost de ajutor pe fondul unei economii ale cărei elemente esențiale s-au 
regăsit, în mod constant, în sectorul serviciilor. În 1989, o mare parte din 
economia municipiului a fost concentrată în jurul a două mari platforme 
industriale, Braşov fiind considerat al doilea cel mai mare oraş al ţării. Perioada 
de tranziţie nu a fost benefică acestor conglomerate industriale. Multe companii 
au dat faliment, fapt care dus la generarea șomajului.  Ca o consecinţă a acestei 
redistribuiri economice, populaţia Braşovului s-a redus cu 30% într-o perioadă de 
20 de ani (între 1992 şi 2012); astfel, municipiul a devenit doar al optulea cel mai 
mare oraş din România, după Galaţi.  
 
358. Analiza shift-share pentru perioada 2008-2011 evidenţiază un tipar 
similar perioadei de dinaintea crizei. Activităţile din domeniul serviciilor sunt 
reprezentative la nivelul sectoarelor „câştigătoare”. Singurul sector 
manufacturier „câştigător” îl reprezintă fabricarea încălţămintei. Acest lucru 
arată, în mod clar, faptul că fostul mare centru manufacturier trece printr-un 
proces de „redescoperire”. La nivelul „câştigătorilor discutabili” din perioada 
2005-2008 se observă că mai multe sectoare din domeniul manufacturier au 
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obţinut performanţe bune pe plan local, însă nu la fel de bune la nivel naţional, 
incluzând aici şi un fost sector „câştigător” – fabricarea lagărelor, angrenajelor, 
cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie. În categoria „marilor 
perdanţi” intră sectoare mari din domeniul manufacturier şi al serviciilor care, 
deşi au înregistrat performanţe bune pe plan naţional, au avut performanţe slabe 
la nivel local. Sectoarele „perdante”, cum este sectorul hotelier, au înregistrat 
performanțe slabe atât la nivel naţional, cât şi local.  
 
Figura 35. Analiza shift-share pentru polul de creştere Braşov, pentru perioada 
2008-2011 

Sursă de date: ListăFirme 
 
359. Această analiză sintetică arată faptul că economia zonei metropolitane 
Braşov trece printr-o transformare majoră. Pe de o parte producţia la scară largă 
a fost înlocuită cu cea la scară mică şi intens tehnologizată; pe de altă parte zona 
a fost martora shift-share către sectorul serviciilor. 
 
360. Deoarece încă nu este clară direcţia înspre care se îndreaptă economia 
oraşului Braşov,  factorii de decizie ar trebui să se abţină de la a face predicţii cu 
caracter definitiv. O investiţie majoră într-un domeniu sau altul ar putea afecta, 
în mod semnificativ, componenţa economiei locale, cum a fost şi cazul ultimelor 
investiţii. Totuşi, este limpede faptul că producţia pe scară largă care a 
caracterizat oraşul Braşov până în 1989 nu mai generează în prezent 
competitivitate. Mai mult decât atât, dominaţia marilor producători poate 
determina ca economia locală să fie mai vulnerabilă în fața  riscurilor. Dispariţia 
companiei Tractorul, care avea 22.000 de angajaţi în 1990, este un exemplu 
grăitor în această privinţă. Oraşul Braşov nu este o excepţie – de la Detroit în SUA 
şi până la Regiunea Ruhr în Germania, fostele mari centre manufacturiere au 
trecut prin procese dramatice de restructurare. 
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361. Pentru a preveni continuarea declinului la nivel local, factorii de 
decizie ar trebui să aibă în vedere modalităţi de alimentare a actualelor 
motoare economice şi de creare a altora noi. De exemplu, investiţiile strategice 
în infrastructură ar putea duce la diminuarea distanţei către pieţe şi la creşterea 
accesului la bazinul locurilor de muncă la nivel regional. La fel, politicile şi 
investiţiile pot ajuta economia de servicii aflate în plină dezvoltare să prospere.  
Pentru acest lucru este nevoie de o mai bună împărţire zonală care să permită   
suprafețelor cu utilitate unică (de ex. zonele rezidenţiale) să fie transformate în 
unele cu utilitate variată, sau poate sunt necesare investiţii pentru dezvoltarea 
spaţiilor alocate companiilor mici şi mijlocii din domeniul serviciilor (de ex. 
activităţi în domeniul tehnologiei informaţiilor, consultanţă în afaceri etc.). 
 
362. În acelaşi timp, autorităţile locale ar trebui să aibă aşteptări realiste şi 
să conştientizeze că, în continuare, este posibilă contractarea economiei la 
nivel local. În acelaşi fel în care oraşele din „Centura ruginită” a SUA s-au aflat în 
declin timp de mai multe decenii, e posibil ca şi Braşovul să fie martorul unui 
fenomen similar care are nevoie de soluţii diferite de cele găsite pentru oraşele 
aflate în plină dezvoltare.  
 

Planificarea spațială 
363. În ciuda scăderii dramatice a populaţiei din oraşul Braşov, masa 
urbană a continuat să se extindă. Astfel, dacă populaţia a scăzut cu 30% între 
1992 şi 2012, masa urbană s-a extins cu 24%. Această dublă constatare stă la 
baza declinului foarte mare privind densitatea urbană, de la 101 persoane pe 
hectar (p/ha) la 52 p/ha. Acest declin a fost cel mai dramatic dintre toţi cei şapte 
poli de creştere, oraşul Braşov ajungând din unul dintre polii de creştere cu cea 
mai mare densitate în 1992 (al doilea imediat după Bucureşti), la polul de 
creştere cu cea mai scăzută densitate.  
 
364. Şi densitatea celorlalte localităţi din zona metropolitană Braşov a 
scăzut, deşi masa construită se extinde. După cum se poate observa în tabelul 
de mai jos, unele dintre aceste localităţi, precum Ghimbav şi Sânpetru, şi-au 
extins masa construită cu aproape 50% – dublu comparativ cu procentul de 
extindere din Braşov. Şi alte localităţi, cum sunt Cristian sau Hărman, au 
înregistrat o extindere rapidă. 

Tabelul 26. Masa construită în localităţile din Zona metropolitană Braşov 

UAT 1992 2002 2012 

% de 
schimbare 
între 1992 

şi 2012 

(în hectare) 

Bod 254 264 298 17.46% 
Brașov 3,511 3,928 4,360 24.16% 
Codlea 526 530 568 7.97% 
Cristian 216 227 294 36.19% 
Ghimbav 144 152 212 46.59% 
Halchiu 213 213 232 8.91% 
Hărman 328 357 438 33.56% 
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UAT 1992 2002 2012 

% de 
schimbare 
între 1992 

şi 2012 

Predeal 220 234 247 12.16% 
Prejmer 597 613 633 6.01% 
Râșnov 405 425 438 8.02% 
Săcele 597 637 708 18.72% 
Sânpetru 221 237 330 49.48% 
Țărlungeni 475 507 557 17.26% 
Vulcan 144 146 150 4.62% 

TOTAL 7,851 8,470 9,465 20.6% 

Sursa datelor: Calculele autorilor 
 
365. Într-o mare măsură, extinderea acestor localități reflectă procesul de 
urbanizare. Deşi unele localități s-au adaptat la noile facilități industriale și de 
afaceri, un procent mare de creștere a masei construite o reprezintă locuințele 
mari, detașate, unifamiliale, după cum se observă și în imaginea de mai jos. 
Aceste case sunt reflectarea dorinței oamenilor pentru locuințe mari și o oază de 
verdeață, ceea ce este destul de greu de găsit  în centrul orașului. 

Figura 36. Dezvoltările suburbane din Ghimbav, Braşov 

 
Sursa: Google Maps 

 
366. Suburbanizarea și scăderea densității au consecințe economice și 
sociale importante. Pe de o parte, suburbanizarea reflectă o nevoie a pieței și nu 
un răspuns la nevoile oamenilor de a avea locuințe mai mari, lucru care poate 
diminua competitivitatea zonei – adică oamenii optează pentru contrucţia unei 
locuinţe mari în altă parte. Pe de altă parte, suburbanizarea necontrolată şi 
scăderea densităţii au consecinţe economice importante. De exemplu, scăderea 
dramatică a densităţii duce la un sistem de transport public mai puţin viabil, la 
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creşterea costurilor furnizării de servicii publice şi poate scădea rata de 
profitabilitate a afacerilor prin reducerea şi relocarea populaţiei. 
 
367. Unele efecte secundare are scăderii densităţii pot fi simţite deja. În 
2006, oraşul Braşov a pierdut sistemul public de tramvaie. Oraşul avea un sistem 
de metrou uşor de 24 de km pe care operau, la momentul de maximă utilitate, 
85 de tramvaie (Institutul Naţional de Statistică). Odată cu modificările 
economice ale oraşului (în acest moment, multe dintre zonele industriale 
deservite de metroul uşor au un număr foarte redus de angajaţi), şi, ulterior, cu 
scăderea populaţiei şi a densităţii, sistemul de metrou uşor a devenit din ce în ce 
mai puţin viabil. În sistemul de transport la nivel mondial se ştie că o zonă trebuie 
să aibă o populaţie de aproximativ 90 p/ha pentru ca metroul uşor să devină 
viabil. În Braşov, densitatea populaţiei a scăzut de la 101 p/ha la 52 p/ha. 
 
368. Astfel, pentru a preveni extinderea consecinţelor economice negative, 
autorităţile locale trebuie să gestioneze foarte bine rata de suburbanizare şi 
scăderea densităţii populaţiei la nivelul oraşului. În mod evident, autorităţile nu 
pot opri oamenii să migreze către suburbii. Dar pot face ca oraşul să devină mai 
atractiv pentru oameni, astfel încât aceştia să rămână să locuiască în oraş. O   
modalitate prin care se poate realiza acest lucru este transformarea terenurilor  
neamenajate, nefolosite sau care sunt folosite într-un procent foarte mic, în 
puncte de atracţie pentru construcţii sau reamenajări. 
 
369. Reabilitarea terenurilor industriale este una dintre modalităţile 
importante prin care fostele oraşe industriale din vestul țării încearcă să lupte 
împotriva reducerii populaţiei şi a densităţii. Mai exact, reabilitarea terenurilor 
industriale presupune transformarea fostelor terenuri industriale, şi poate chiar 
poluate, în terenuri cu utilitate similară sau diferită (de ex. construcţii cu utilitate 
mixtă). 
 
370. Oraşul Braşov pare să aibă un număr foarte mare de terenuri 
industriale abandonate care pot fi reamenajate. O simplă privire asupra unei 
hărţi aeriene a oraşului Braşov arată faptul că există parcele mari care au fost 
cândva terenuri industriale şi care, în prezent, nu au nicio utilitate. Imaginea de 
mai jos arată care este întinderea acestor parcele. Doar pe platforma industrială 
din nord-est ar putea fi construit un întreg cartier. De aceea este important să 
existe un inventar al parcelelor de teren din oraş şi împrejurimi fără utilitate sau 
folosite într-un procent foarte mic, precum şi să se stabilească modul în care 
acestea ar putea deveni, din nou, productive. Un astfel de proiect îl reprezintă 
reamenajarea platformei industriale Tractorul Brașov şi transformarea acesteia 
într-o zonă rezidenţială, care ar putea fi una dintre cele mai extinse din estul 
Europei. În acest moment POR are fonduri alocate special unor astfel de proiecte, 
deşi cererile de finanţare au fost destul de reduse (în special din cauză că 
autorităţile locale nu ştiu foarte bine cum să gestioneze astfel de proiecte). 
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Figura 37. Terenuri industriale abandonate în Braşov 

Sursa: Google Maps 
 
371. Pe lângă densitatea populaţiei, autorităţile locale trebuie să acorde 
atenţie şi structurii urbane. Cu cât un oraş este mai compact, cu atât va fi mai 
uşoară circulaţia dintr-un punct în altul, şi cu atât sunt mai multe şanse ca 
persoanele şi firmele să fie mai productive. Când timpul alocat unei călătorii este 
mai scurt, oamenii petrec mai puţin timp făcând naveta, iar firmele au acces la un 
fond mai mare de forţă de muncă potenţială. 
 
372. Per ansamblu, oraşul Braşov are o structură urbană mai compactă, 
comparativ cu alţi poli de creştere. Localităţile periurbane au tendinţa de a se 
apropia de centrul oraşului, fiind mai puţin răspândite decât în alţi poli de 
creştere (de ex. în Iaşi sau Cluj). Apropierea acestor localităţi, precum şi 
densitatea lor actuală, transformă sistemul metropolitan integrat de autobuze 
într-unul viabil.  
 
373. Partea de sud a zonei metropolitane Braşov pare să aibă forma unui 
arc ce se întinde de la est la vest. Această formă alungită, precum şi absenţa 
construcţiilor în partea de sud, pot fi explicate atunci când este analizată 
topografia zonei. După cum se poate vedea în harta de mai jos, Braşov este 
străjuit de Muntele Tâmpa, astfel că toate construcţiile noi trebuie realizate în 
nordul, estul şi vestul oraşului. Autorităţile locale ar trebui să încerce să 
gestioneze noile construcţii într-o manieră sustenabilă – de ex., acestea să fie 
strâns grupate în jurul centrului actual al oraşului şi să acopere spaţiul dintre 
centrul oraşului şi comunităţile periurbane.  
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Figura 38. Masa urbană a zonei metropolitane Braşov 

 
 
 
Figura 39. Topografia zonei metropolitane Braşov 
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374. Ar fi ideal ca noile construcţii să fie realizate cât mai aproape de 
centrul vechi al oraşului. De obicei centrele oraşelor sunt zone cu activitate 
intensă (cu foarte multe locuri de muncă, diverse facilităţi, metode de petrecere 
a timpului liber şi alte atracţii), care reprezintă şi destinaţia multora dintre 
călătoriile zilnice. Astfel, atunci când autorităţile locale stabilesc unde va fi locaţia 
noilor construcţii, ar trebui să utilizeze ca măsură simplă timpul mediu parcurs de 
la noua construcţie până în centrul oraşului. Cu cât timpul mediu de parcurgere 
este mai redus, cu atât locația aleasă este mai bună. Este de la sine înţeles că cele 
mai bune locaţii sunt cele reprezentate de parcelele de teren din oraş nefolosite 
sau folosite în procent foarte mic (de ex. terenuri industriale abandonate). 
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Cluj-Napoca 
 
 
 

Infrastructura regională 
375. Oraşul Cluj are o economie localizată. Dintre cei şapte poli de creştere, 
oraşul Cluj are cea mai mare populaţie şi cel mai mare impact la nivel economic 
pe o rază de 20 de minute de mers cu maşina. Infrastructura regională a Clujului 
este la un nivel adecvat datorită accesibilităţii centrului oraşului şi a creşterii  
importanţei sectorului de servicii-performante (de ex. serviciile în tehnologia 
informaţiei), care generează salarii mai mari şi duce la o creştere localizată. De 
fapt, oamenii care au salarii mai mari îşi pot permite să plătească deopotrivă 
chirii şi preţuri mai mari pentru proprietăţile din centrul oraşului, nefiind nevoiţi 
să migreze către zonele mai ieftine de la periferie. 
 
376. La nivelul razei privind distanţa de parcurs în 20 de minute, cele mai 
importante legături regionale sunt dinspre Cluj către Florești şi Baciu. Dintre 
suburbiile din România, Florești a înregistrat cea mai rapidă creştere. Între 1992 
şi 2002, populaţia acestei localităţi s-a mărit de aproape cinci ori, iar masa 
construită a crescut cu peste 134%. Marea majoritate a celor nou veniţi în  
Florești fac naveta către Cluj-Napoca unde au serviciul şi, astfel, zilnic blochează 
drumul naţional care și așa este foarte aglomerat. De fapt, Poliţia Română a 
constatat faptul că pe această porţiune mică de drum dintre Florești şi Cluj-
Napoca există cea mai mare densitate de accidente rutiere, comparativ cu 
oricare altă porţiune de drum din ţară. Una dintre motivaţiile acestei situaţii o 
reprezintă faptul că, în ciuda creşterii rapide a populaţiei din Florești, nu au fost 
create trasee alternative către principalul oraș. 
 
377. Astfel, mergând mai departe, una dintre nevoile cheie o reprezintă 
crearea unui plan director integrat în domeniul transportului, care să analizeze 
nevoile investiţionale şi cele de politici pentru îmbunătăţirea circulaţiei între 
Florești şi Cluj-Napoca. Acest master plan poate duce la identificarea necesității  
unor  şosele suplimentare, pentru un transport public integrat, sau a unor  soluţii 
privind planificarea spaţială integrată. Documentul ar putea evidenţia nevoia de 
îmbunătăţire a legăturilor către alte zone periferice cum sunt Baciu, Apahida, sau 
către aeroport.  

CLUJ 
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Figura 40. Zona de influență imediată a orașului Cluj-Napoca 

 
 
 
378. Şi la nivelul razei privind distanţa de parcurs în 40 de minute oraşul 
Cluj este foarte bine reprezentat, fiind al doilea după Constanța, dintre toţi 
polii de creştere.

39
 În această zonă locuiesc 482.000 de persoane care generează 

3,5% din venitul total al firmelor la nivelul ţării. Cea mai mare localitate din raza 
distanţei de parcurs în 40 de minute este Turda. Alte localităţi mari (cu peste 
5.000 locuitori) sunt Gilău şi Apahida. Aceste ultime două exemple au legături 
destul de bune cu centrul oraşului şi au avut de beneficiat de pe urma acestei 
apropieri. Turda a reuşit să se „apropie” prin intermediul unei şosele express, 
existând în plan o legătură pe calea ferată între Turda şi Cluj-Napoca. Chiar în 

                                                                 
39

 Ploieşti are un bazin demografic mare aferent distanţei de parcurs în 40 de minute, dar 

se suprapune zonei de influenţă a municipiului Bucureşti. Astfel, municipiul Bucureşti are  
cea mai mare atracţie gravitaţională.  
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acest moment, trenurile care vin din Cluj-Napoca opresc doar în Câmpia Turzii, 
puţin mai departe către sud-est.  
 
379. Cele mai mari aşezări aferente distanţei de parcurs în 60 de minute 
faţă de centrul oraşului sunt Câmpia Turzii, Gherla şi Huedin. Aceste localităţi 
vor avea cel mai mult de beneficiat ca urmare a îmbunătăţirii legăturilor cu oraşul 
Cluj-Napoca. Legăturile mai bune vor asigura accesul celor din Câmpia Turzii, 
Gherla şi Huedin la principalele facilităţi din centrul oraşului (de ex. servicii de 
sănătate, evenimente culturale, metode de petrecere a timpului liber, 
învăţământ superior). Pe aceleaşi criterii, aceste investiţii vor facilita accesul 
populaţiei din Cluj-Napoca către atracţiile turistice şi activităţile recreative din 
cadrul şi din jurul acestor trei oraşe (de ex. Cheile Turzii, Beliş sau lacurile 
antropo-saline din Sic). Mai mult decât atât, accesibilitatea ridicată va permite 
firmelor din regiune să beneficieze de un bazin mai mare de forţă de muncă. 
Legăturile mai bune cu Aiud şi Dej au cea mai bună utilitate în ceea ce priveşte 
distanţa de parcurs în 60 de minute faţă de marginea oraşului. 
 
380. Pe lângă aceste legături, o rută care merită o atenţie deosebită este 
cea care leagă Cluj-Napoca de Târgu Mureş. Modelele gravitaţionale 
demografice şi economice pe care le-am realizat par a indica faptul că există un 
potenţial semnificativ ca urmare a îmbunătăţirii legăturilor dintre aceste două 
oraşe. În mod special, trebuie luată în considerare urgentarea finalizării 
autostrăzii Transilvania care se presupune că va face legătura între aceste două 
oraşe. Această legătură în sine nu poate fi finanţată din fonduri UE, dar, totuşi, 
poate ajuta finanţarea din bani europeni a altor proiecte de infrastructură 
regională. 

Figura 41.  Indicele de conectivitate al Regiunii Nord-Vest 
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381. Pentru o imagine mai clară a necesităţilor infrastructurii regionale în 
afara zonei de influenţă a oraşului Cluj, am elaborat o hartă de conectivitate 
pentru Regiunea Nord-Vest. Anexa 5 include o descriere mai detaliată a 
metodologiei utilizate pentru calcularea indicelui de conectivitate regională. 
Ideea de bază constă în identificarea centrelor urbane cheie ale unei regiuni, şi 
determinarea gradului de conectivitate între aceste centre şi alte localităţi. 
Zonele urbane oferă oportunităţi importante (de ex. educaţie, centre de îngrijire 
a sănătăţii, locuri de muncă), şi cu cât sunt mai bine conectate cu localităţile mai 
mici (care nu pot oferi unele dintre aceste servicii cheie), cu atât mai bun este 
standardul de viaţă al persoanelor din regiunea respectivă. Indicele de 
conectivitate nu oferă doar informaţii despre drumurile regionale care necesită 
reabilitare, ci şi o prezentare generală a zonelor îndepărtate, care ar beneficia de 
pe urma unei conectivități mai bune. . 
 
382. După cum este detaliat pe harta de mai sus, în Regiunea Nord-Vest 
există zone cu o incidenţă mai mică de zone urbane mari (de ex. zona centrală 
din jurul oraşului Zalău) şi zone care sunt slab conectate. Printre zonele cel mai 
slab conectate se numără cele  montane din nord-estul şi sudul Regiunii. 
 

Mediul de afaceri 
383. Cluj-Napoca este unul dintre cei mai dinamici poli de creştere din 
România. Este singurul mare oraş a cărui populaţie a crescut în perioada 2002 -  
2012, şi unul dintre puţinele oraşe care a înregistrat o creştere continuă a 
locurilor de muncă, chiar şi după criza economică. Clujul beneficiază de pe  urma 
vecinătăţi cu pieţele vestice, a unor mari universităţi şi a unei comunităţi de 
afaceri active. 
 
384. Clujul a gestionat trecerea de la un oraş predominant manufacturier la 
un oraş cu o economie variată, puternică şi echilibrată. În trecut, principalele 
motoare ale economiei erau reprezentate de companiile producătoare, însă în 
acest moment Serviciile în tehnologia informaţiei se află în prima linie. Pe 
parcursul timpului, sectorul IT s-a dezvoltat în permanență în Cluj-Napoca, 
reuşind să atragă profesionişti de pe întreg teritoriul României. În prezent, 
sectorul IT este cel mai mare angajator din Cluj, cu cel mai mare procent de 
programatori dintre toate municipiile din România, fiind pe locul al doilea ca cifră 
absolută de programatori (după Bucureşti). 
 
385. Sectorul serviciilor în tehnologia informaţiei din Cluj cuprinde multe 
companii mari, însă majoritatea firmelor care activează în cadrul acestui 
domeniu sunt mici. În medie, in 2011 o companie de software din Cluj avea 
aproximativ 9 angajaţi. Un grup de 12 companii au avut mai mult de 100 de 
angajaţi, în timp ce restul de aproximativ 450 companii au avut mai puţin de 100 
persoane angajate. 
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Tabelul 27. Motoare economice din zona metropolitană Cluj-Napoca, în 2011 
    CLUJ   INDICATORI 

    Nr. de 
companii 

Nr. de 
angajați 

Venituri 
(Euro) 

Profit 
(Euro) 

  Coeficient 
de 
localizare 

Angajați 
pe 
companie 

Venituri pe 
companie 

Profit pe 
companie 

  Sectoare 23.803 116.930 7.136.023.457 327.311.578           

1 Activități de servicii în tehnologia informației  467 4.261 113.961.876 14.008.046  4,94 9 244.030 29.996 

2 Transporturi rutiere de mărfuri 966 3.863 200.583.898 8.014.605  1,35 4 207.644 8.297 

3 Fabricarea de echipamente electrice și 
electronice pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule 

3 3.438 70.995.052 387.047  1,97 1.146 23.665.017 129.016 

4 Restaurante 432 2.590 32.118.439 1.073.211  1,33 6 74.348 2.484 

5 Agenții de publicitate  348 2.328 33.600.101 2.839.401  3,81 7 96.552 8.159 

6 Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legată de acestea  

615 2.219 94.275.467 13.334.844  1,75 4 153.293 21.683 

7 Fabricarea încălțămintei 42 2.087 30.745.122 2.534.692  1,26 50 732.027 60.350 

8 Distribuţia energiei electrice 5 2.016 123.946.718 6.736.723  4,09 403 24.789.344 1.347.345 

9 Lucrări drumuri și autostrăzi 93 1.983 200.672.370 18.347.176  1,37 21 2.157.767 197.281 

10 Fabricarea echipamentelor de comunicații 6 1.880 950.444.356 1.176  14,90 313 158.407.393 196 

11 Instalații electrice 241 1.777 162.897.819 16.221.469  1,65 7 675.925 67.309 

12 Consultanță afaceri și management 1.114 1.773 57.464.520 8.758.438  1,42 2 51.584 7.862 

13 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de 
aer condiţionat 

355 1.726 52.055.081 2.324.272  1,38 5 146.634 6.547 
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14 Captarea, tratarea și distribuția apei 3 1.712 29.243.844 2.908.934  1,55 571 9.747.948 969.645 

15 Transporturi urbane, suburbane și 
metropolitane de călători 

26 1.693 27.628.368 413.011  1,40 65 1.062.630 15.885 

16 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 12 1.519 25.377.372 356.288  2,70 127 2.114.781 29.691 

17 Comerț cu ridicata nespecializat 306 1.441 186.296.548 8.477.418  1,73 5 608.812 27.704 

18 Întreținerea și repararea autovehiculelor 428 1.427 27.502.231 2.159.269  1,09 3 64.258 5.045 

19 Hoteluri și alte facilități de cazare similare 111 1.223 21.693.617 800.306  1,15 11 195.438 7.210 

20 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 515 1.197 19.808.830 1.014.085  1,36 2 38.464 1.969 

21 Comerț al materialului lemnos și a materialelor 
de construcție și echipamentelor sanitare 

269 1.191 153.532.895 4.711.010  1,05 4 570.754 17.513 

22 Fabricarea de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor metalice 

141 1.187 52.269.030 4.155.843  1,09 8 370.702 29.474 

23 Comerț cu ridicata nespecializat de produse 
alimentare, băuturi și tutun 

87 1.086 74.351.119 737.471  1,13 12 854.611 8.477 

24 Activități generale de curățenie a clădirilor 95 1.055 6.672.800 528.776  2,05 11 70.240 5.566 

25 Comerț de piese/accesorii pentru autovehicule 164 1.030 97.469.067 1.483.744  2,14 6 594.324 9.047 

26 Activități de editare a altor produse software 104 924 26.740.527 1.603.128  4,38 9 257.120 15.415 

27 Transporturi cu taxiuri 516 891 8.909.188 456.882  1,58 2 17.266 885 

28 Alte activități de tipărire 90 876 38.311.038 1.395.661  2,23 10 425.678 15.507 

29 Închirierea și subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

410 875 59.562.083 9.319.291  1,28 2 145.273 22.730 

30 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în 
magazine specializate 

303 872 31.526.614 624.356   1,37 3 104.048 2.061 

Sursa datelor: ListăFirme 
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386. Alte sectoare importante din Cluj sunt cel manufacturier şi de servicii. 
Per ansamblu, serviciile reprezintă o combinaţie de întreprinderi mici şi mijlocii, 
pe când sectorul manufacturier reprezintă firme mari, integrate vertical. De 
exemplu, al doilea mare motor al economiei din Cluj – Transporturile rutiere de 
marfă, cuprinde 966 companii, cu o medie de angajare de 4 persoane. Pe de altă 
parte, al treilea mare motor al economiei, Fabricarea de echipamente electrice și 
electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, include 
companii cu o bază medie de angajare de 1.146 persoane. În realitate, piaţa este 
dominată de două companii mari: o investiţie japoneză de dată recentă (Fujikura 
Automotive) cu 2.760 de angajaţi şi o nouă investiţie germană (Eckerle 
Automotive) cu 678 angajaţi.  
 
387. Alte motoare puternice ale economiei au la bază următoarele 
sectoare: Agenţiile de publicitate, Activităţile de inginerie şi asistenţă tehnică 
legată de acestea, Fabricarea încălţămintei, Fabricarea de articole de lenjerie de 
corp şi Activități de editare a altor produse software. Trebuie menţionat faptul că 
un alt mare motor al economiei, Fabricarea echipamentelor de comunicații, a 
dispărut de pe firmamentul local, odată cu hotărârea companiei Nokia de a 
închide fabrica din oraş. Acesta reprezintă un exemplu al pericolelor cu care se 
confruntă oraşele care se bazează prea mult pe companiile mari, integrate 
vertical. Este adevărat că astfel de companii generează venituri substanţiale la 
nivel local (în 2011 Nokia a generat 13% din veniturile firmelor locale, cu un 
procent de forţă de muncă locală de doar 1,6%), dar se confruntă şi cu riscurile 
asociate dimensiunii lor disproporţionate. Astfel, în măsura în care pot influenţa 
acest lucru, autoritățile locale trebuie să încurajeze o combinaţie de companii 
mici şi mijlocii către anumite motoare puternice ale economiei (care conduc, de 
obicei, economia locală), precum şi o bază economică heterogenă – ca 
modalitate de protecţie împotriva riscurilor. 
 
388. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în perioada 2005-
2008 au fost, în marea lor majoritate, din domeniul de servicii. Dintre cele 30 de 
sectoare care au generat locuri de muncă, doar 4 reprezintă companii de 
producţie, iar dintre acestea o companie s-a mutat din regiune – este vorba de 
Nokia. Astfel, anii de creştere economică dinaintea crizei au fost martorii unei 
explozii de servicii în Cluj. Acest lucru indică în mod clar faptul că şi pe viitor vor 
continua să existe tipare similare.  
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Tabelul 28. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în polul de 
creștere Cluj, între 2005-2008 

Sectorul Locuri de 
muncă 
generate 

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule si 
pentru motoare de autovehicule 

1.714 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 1.306 
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 1.213 
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 1.154 
Activităţi de protecţie şi pază 901 
Transporturi rutiere de marfă 871 
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea 843 
Agenţii de publicitate 768 
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 751 
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 741 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 692 
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 670 
Colectarea deşeurilor nepericuloase 593 
Activităţi de comunicaţii prin reţele cu cablu 530 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 525 
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 525 
Restaurante 525 
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 484 
Comerţ cu ridicata nespecializat 470 
Instalaţii electrice 427 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 375 
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare  333 
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie 
şi echipamentelor sanitare 

319 

Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate 307 
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi 
specializate de secretariat 

302 

Fabricarea preparatelor farmaceutice 287 
Activităţi de arhitectură 285 
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 266 
Transporturi de marfă pe calea ferată 259 
Activităţi de editare a altor produse software 259 
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al 
aparatelor de radio şi televizoarelor 

257 

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 256 
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 238 
Lucrări de vopsitorie şi montări de geamuri 227 
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor 
metalice 

220 

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul 
fiscal 

216 

Activităţi de asistenţă medicală specializată 211 
Sursa datelor: ListăFirme 
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389. După criză, la nivelul oraşului s-a consolidat caracterul dominant al 
sectoarelor de servicii. Cele patru mari sectoare care au generat locuri de muncă 
au fost  din domeniul serviciilor, iar cel mai mare sector care a generat locuri de 
muncă – Servicii în tehnologia informaţiei, a înregistrat, după recesiunea  
economică , mai multe locuri de muncă decât a reuşit orice alt sector înaintea 
crizei. Trebuie   menţionat numărul ridicat de servicii care oferă salarii mari şi 
care contribuie la creşterea gradului de localizare. În principiu, atunci când 
oamenii primesc salarii mari, ei pot compensa costurile vieţii pe care le aduce 
odată cu ea creşterea economică, și își permit  chirii mai mari în centrele 
oraşelor. Creşterea economică este o sabie cu două tăişuri care îi afectează în 
mod negati, pe cei care au salarii mici, stagnante sau  în scădere, în special în 
sectoare care pierd teren. 

Tabelul 29. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în polul de 
creștere Cluj, între 2008-2011 
 

Sector Locuri de muncă 
generate 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 2.051 

Transporturi rutiere de marfă 1.224 

Agenţii de publicitate 946 

Restaurante şi servicii de catering 723 

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 603 

Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule 

582 

Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine 
specializate 

487 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea 462 

Activităţi de   call center 430 

Activităţi de protecţie şi pază  385 

Transporturi cu taxiuri  312 

Activităţi de editare a altor produse software 307 

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 306 

Activităţi de asistenţă medicală specializată 300 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 287 

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 283 

Transporturi de marfă pe calea ferată 278 

Fabricarea încălţămintei 217 

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 202 

Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate 195 

Alte activităţi poştale şi de curier 181 

Fabricarea echipamentelor industriale de ventilație şi frigorifice, exclusiv a 
echipamentelor de uz casnic 

176 

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 171 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 168 

Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 164 

Activităţi combinate de secretariat 155 

Intermedieri în comerţul cu produse diverse 154 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 151 

Sursă de date: ListăFirme 
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390. Măsurile de îmbunătăţire a gradului de atractivitate a zonei vizavi de 
profesionişti ar trebui dublate de soluții care să aibă drept  ţinte comunităţile 
marginalizate şi sărace. Pe de o parte, autorităţile locale ar trebui să investească 
atât în calitatea vieţii (ex. zone pietonale, piste pentru biciclişti, parcuri şi zone 
verzi, metode de petrecere a timpului liber, artă şi cultură etc.), cât şi în măsuri 
care să permită celor săraci să beneficieze de toate aceste facilităţi (ex. transport 
public de calitate şi accesibil, locuinţe accesibile, servicii publice de calitate). 
 
391.  Investiţiile finanţate prin POR, cu precădere în mediul afacerilor, ar 
trebui să analizeze încurajarea  sectorului de servicii aflat în plină dezvoltare, 
precum şi a sectorului manufacturier aflat, încă, la un nivel destul de ridicat. Pe 
de o parte, autorităţile locale trebuie să stabilească nevoia de spaţii de birouri 
(precum şi tipul acestor spaţii), şi să determine modalitatea de a crea spaţii 
suplimentare care să găzduiască noile afaceri aflate în dezvoltare. În mod 
evident, construcţia de birouri mari poate fi preluată de către companiile private 
(care realizează propriile studii cu privire la nevoile locale), însă pentru spaţiile de 
birouri dedicate companiilor mici şi mijlocii este nevoie de sprijin din partea 
autorităţilor publice. În ceea ce priveşte noile construcţii industriale,  acestea pot 
fi realizate pe platformele deja existente. Totuşi, în timp ce vechea platformă 
industrială a Clujului are legături bune cu oraşul  prin intermediul transportului 
public, noile platforme industriale nu sunt foarte bine conectate cu restul 
oraşului. Noile fabrici de producţie din Cluj şi din jurul localităţii Jucu se află la o 
distanţă de 25 km de centrul oraşului (a se vedea imaginea de mai jos). 
Deplasarea către aceste platforme constituie o adevărată provocare, mai ales 
dacă o persoană locuieşte în cartierele mari din vestul oraşului, la periferia 
vestică a localităţii Floreşti. Trebuie menţionat însă faptul că unele companii mari 
(de ex., Emerson) asigură modalităţi proprii de transport pentru angajaţi. 

Figura 42. Noile platforme industriale se distanţează de centrul oraşului 

 
Sursa datelor: Google Maps 

New Industrial Platform 

25 km to  
City Center 
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392. Analiza shift-share în perioada 2005-2008 reprezintă indicatorul 
existenţei unei economii locale dinamice în Cluj. În acest moment, dintre cele 30 
de motoare economice mari ale polului de creştere Cluj 14 au fost 
„Câştigătoare”, 10 au fost „Câştigători discutabili”, 2 au fost „Perdante” şi 4 au 
fost „Marii perdanţi”. Această împărţire este cea mai avantajoasă la nivelul celor 
şapte poli de creştere.  
 
393. Sectorul serviciilor domină grupul „Câştigătorilor”, în această categorie 
intrând doar două dintre sectoarele manufacturiere. Unele sectoare cheie din 
categoria „Câştigătorilor” (adică acele sectoare care oferă salarii mari şi au un 
potenţial inovator ridicat) sunt Serviciile în tehnologia informaţiei, Activităţile de 
inginerie şi Activităţile de consultanţă pentru afaceri şi management. Printre 
„Câştigătorii” din domeniul manufacturier regăsim Fabricarea de echipamente 
electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule şi 
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii. După cum s-a menţionat anterior, 
ultimul sector nu se mai află în grupul „Câştigătorilor”, deoarece a dispărut din 
peisajul regiunii. 
 
394. În general, sectoarele de servicii „Câştigătoare” cuprind întreprinderi 
mici şi mijlocii care au nevoie de spaţii de birouri accesibile unde să îşi poată 
desfăşura activitatea. Există şi nevoi singulare privind infrastructura, cum este 
disponibilitatea unei reţele adecvate de fibră optică pentru a sprijini activităţile 
din domeniul IT sau existența opţiunilor paginii web e-guvernare care să permită 
realizarea de activităţi de afaceri mai rapide şi mai eficiente.  
 
395. Şi „Câştigătorii” din domeniul manufacturier au nevoi concrete în ce 
privește infrastructura. Această categorie este reprezentată de companii 
integrate vertical care au nevoie de o bună infrastructură regională de 
conectivitate care să asigure accesul la pieţe, precum şi o infrastructură locală de 
conectivitate care să asigure accesul la un bazin mai mare de forţă de muncă. 
Fujikura Automotive, cel mai mare producător în domeniul echipamentelor 
electrice şi electronice pentru autoturisme, îşi desfăşoară activitatea pe vechea 
platformă industrială a oraşului. Astfel, companiei i-a fost mult mai uşor să 
beneficieze de acces la infrastructura de transport existentă şi la reţeaua locală 
de transport public. Pe de altă parte, Nokia (principalul producător de 
echipamente de comunicaţii) îşi desfăşura activitatea în Jucu, la o distanţă de 25 
de km de centrul oraşului (a se vedea imaginea de mai sus). Dat fiind că Nokia nu 
îşi mai activează în acel loc, trei alţi mari producători plănuiesc să preia locaţia 
respectivă, în cel mai scurt timp. Este de la sine înţeles că aceste noi fabrici 
industriale vor beneficia de investiţiile continue pentru îmbunătăţirea 
accesibilităţii. 
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Figura 43.  Analiza shift-share pentru polul de creştere Cluj, pentru 2005-2008 

 
Sursă de date: ListăFirme 
 
 
396. Cele mai evidente sectoare din categoria „Câştigătorilor discutabili” 
sunt: Fabricarea de articole de lenjerie de corp, Fabricarea încălţămintei, 
Industria farmaceutică şi Construcția de locomotive de tren și fabricarea 
materialului rulant. Aceste sectoare au înregistrat performanţe la nivel local, 
însă au avut rezultate slabe a nivel naţional. Este interesant de observat incidenţa 
globală a sectoarelor manufacturiere în cadrul acestei categorii. Per ansamblu, 
„Câştigătorii discutabili” trebuie să fie monitorizaţi îndeaproape, deoarece pot fi 
sectoare care, în timp, să piardă din competitivitate – direct proporţional cu 
performanţa înregistrată de sectoare la nivel naţional. Acesta poate fi şi un semn 
al faptului că unele companii locale din aceste sectoare s-au adaptat mult mai 
bine condiţiilor unei pieţe aflate în continuă schimbare. De exemplu, Jolidon, una 
dintre cele mai mari fabrici locale producătoare de lenjerie de corp, a făcut 
trecerea de la producţia lohn predominantă (adică producţia de confecţii pentru 
o altă companie, conform specificaţiilor acesteia şi utilizând materialele oferite 
de respectiva companie), la dezvoltarea propriei linii interne, care a înregistrat 
succes atât la nivel naţional, cât şi în străinătate. În acelaşi mod, Terapia, cel mai 
mare producător din domeniul farmaceutic, a reuşit să se alăture companiilor din 
vest prin realizarea de mărci proprii, concentrându-se pe anumite produse care 
au avut avantaje competitive. 
 
397. Pe listele „Perdanților” şi a „Marilor perdanţi” se află puţine companii, 
acestea fiind reprezentate de marii furnizori de servicii. În această categorie se 
regăsesc sectoarele de Distribuţie a energiei electrice , Tranportul public urban şi 
Construcţiile. Într-o anumită măsură, slaba performanţă a „Marilor perdanţi” îşi 
găseşte explicaţia în creşterea lentă a acestor sectoare în perioada 2005-2008, 
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comparativ cu anii precedenţi, în timp ce la nivel naţional s-a reuşit o ameliorare 
(în special în domeniul construcţiilor). Performanţa slabă a sectorului Lucrărilor 
de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor se explică și prin dificultăţile 
întâmpinate de Bechtel în realizarea lucrărilor la autostrada Transilvania. 
 
398. Clujul a fost unul dintre puţinii poli de creştere care a înregistrat o 
performanţă economică pozitivă după criză. Dintre cele 30 de motoare 
economice mari ale polului de creştere Cluj, 13 au fost „Câştigătoare” între 2008 
şi 2011; 7 au fost „Câştigători discutabili”; 7 au fost „Perdante”; iar cele 3 rămase 
au fost „Marii perdanţi”. Această situaţie reprezintă o adevărată realizare în 
perioada  de criză.  
 
Figura 44. Analiza shift-share pentru polul de creştere Cluj, pentru 2008-2011 

 
Sursă de date: ListăFirme 

 
399. În categoria „Câştigătorilor” observăm, din nou, caracterul dominant al 
sectoarelor din sectorul serviciilor. Industria de software pare a fi cea mai 
prolifică, prin sectoarele de Servicii în tehnologia informaţiei şi Activităţi de 
editare a altor produse software care s-au dezvoltat foarte mult în această 
perioadă. De fapt, sectorul Serviciilor în tehnologia informaţiei a fost considerat 
cel mai mare din domeniu şi principalul motor de creştere economică. Alte 
sectoare importante din categoria sectoarelor „Câştigătoare” sunt reprezentate 
de Transporturile rutiere de marfă, Fabricarea echipamentelor de comunicaţii şi 
Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule.  
 
400. Categoria „Câştigătorilor discutabili” cuprinde mari furnizori de servicii 
şi sectoare bazate pe cunoaştere care s-au extins rapid. Companiile din 
domeniul distribuţiei energiei electrice şi transporturilor publice au înregistrat 
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performanţe la nivel local, deşi la nivel naţional au avut o performanță  scăzută. 
Noile sectoare bazate pe cunoaştere, cum sunt Activităţile de inginerie şi 
consultanţă tehnică legată de acestea şi Agenţiile de publicitate, intră şi ele în 
această categorie.  
 
401. În categoria „Perdantelor” şi a „Marilor perdanţi” întâlnim o serie de 
companii producătoare din diferite domenii, precum şi furnizori mari şi mici de 
servicii. 
 
402. Această analiză din perioada de dinainte şi de după criză este un bun 
indiciu al faptului că economia oraşului Cluj este destul de variată, existând 
tendinţa crescută de direcţionare a acesteia către sectoarele de servicii. Analiza 
celor şase ani reprezintă doar un indicator parţial al modului în care va arăta 
economia pe viitor. Totuşi, se poate spune că oraşul Cluj a beneficiat de existenţa 
unor motoare economice puternice şi de o bază economică variată. În acelaşi 
timp, a beneficiat şi de prezenţa unor companii mari (care au generat cele mai 
mari creşteri ale veniturilor), precum şi de a companiilor mici (care direcţionează, 
adesea, creşterea numărului de locuri de muncă şi asigură protecţia împotriva 
riscurilor externe). 
 
403. Autorităţile locale ar trebui să aibă în vedere modalităţi de încurajare a 
sectoarelor de servicii aflate în plină dezvoltare. Printre altele, acest lucru ar 
putea include şi investiţii în incubatoare de afaceri (pe care Agenţia de 
Dezvoltare Regională Nord-Vest le implementează deja în actuala Perioadă de 
programare), investiţii în infrastructura specifică serviciilor (de ex. reţeaua de 
fibră optică şi puncte de acces la internet wireless), investiţiile în spaţii de birouri 
accesibile, investiţii în ceea ce privește imbunătățirea calitatății vieţii (de ex., alei 
pietonale, piste pentru biciclişti, transport public, spaţii verzi, artă şi cultură, 
metode de petrecere a timpului liber etc.), precum investiţii în infrastructura 
aeroportuară (care ar putea facilita accesul  la oportunităţile oferite de celelalte 
zone ale lumii, inclusiv învăţământ superior, locuri de muncă, relaţii de afaceri 
etc.). 
 

Planificarea spațială 
404. Oraşul Cluj reprezintă un studiu de caz interesant din perspectiva 
planificării spaţiale. Acesta a fost cel mai dinamic centru urban în ceea ce 
priveşte locuinţele construite, după municipiul Bucureşti. În 2008, la orizontul 
noii creşteri în domeniul imobiliar, localitatea Floreşti (suburbie a oraşului Cluj-
Napoca) a fost martora construirii unui număr mai mare de locuinţe decât în 
orice altă localitate din România – inclusiv din capitală. Între 1990 şi 2011, în 
Floreşti numărul de locuinţe a crescut mai mult decât în orice altă localitate din 
România, exceptând Bucureşti, Cluj-Napoca şi Constanţa. În aceeaşi perioadă, 
localitatea s-a extins cu peste 100%, iar populaţia era mai numeroasă comparativ 
cu trei dintre cele şase localităţi urbane reprezentative la nivelul judeţului Cluj. 
 
405. Un procent mare dintre noile extinderi la nivelul polului de creştere 
Cluj au fost înregistrate doar în câteva localităţi. Cea mai prolifică este Floreşti, 
urmată de Apahida, Cluj-Napoca, Jucu şi Gilău. Majoritatea celorlaltor localităţi 
care sunt parte a zonei funcţionale a polului de creştere au avut o dezvoltare 
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modestă. Din acest punct de vedere, extinderea înregistrată de Cluj a fost mai 
compactă decât în ceilalți poli de creştere. De fapt, oraşul a avut una dintre cele 
mai lente scăderi în ceea ce priveşte densitatea populaţiei, la nivelul tuturor 
polilor de creştere, fiind al doilea după Timişoara. 

Tabelul 30. Masa construită în localităţile din Zona metropolitană Cluj 

UAT 1992 2002 2012 
% de schimbare între 1992 şi 

2012 

(în hectare) 

Aiton 202 232 217 7.17% 
Apahida 720 766 945 31.25% 
Baciu 440 445 471 7.05% 
Bonțida 377 382 384 1.79% 
Borșa 232 232 232 0.00% 
Căianu 327 327 327 0.00% 
Chinteni 366 379 395 7.97% 
Ciurila 183 188 199 8.94% 
Cluj-Napoca 4,295 4,410 5,346 24.48% 
Cojocna 507 513 513 1.11% 
Feleacu 528 536 568 7.53% 
Florești 345 462 807 134.04% 
Gârbau 264 264 264 0.00% 
Gilău 511 543 613 19.85% 
Jucu 471 508 571 21.25% 
Petreștii de Jos 213 213 216 1.71% 
Tureni 274 275 297 8.58% 
Vultureni 190 190 190 0.00% 

TOTAL 10,445 10,865 12,555 20.20% 

 
406. Tipul  de dezvoltare destul de densă a oraşului Cluj a fost ajutat, într-o 
oarecare măsură, de topografia acestuia. După cum reiese din imaginea de mai 
jos, Cluj este mărginit, pe două laturi, de dealuri. Acest teren relativ dificil a 
determinat construirea unui procent mare de locuinţe în interiorul oraşului, 
restricţionând, într-o oarecare măsură, extinderea necontrolată către suburbii. 

Figura 45. Topografia polului de creştere Cluj 
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407. Din păcate, topografia a încurajat dezvoltarea unei structuri a oraşului 
mai puţin ideală. Din cauză că sunt puţine portiţe pentru o extindere către 
exterior, construcţiile noi au urmat cele mai uşoare căi. Astfel, zona s-a extins pe 
o axă de la est la vest, de-a lungul văii formate de albia râului Someş. Acest tipar 
de dezvoltare nu este sustenabil, deoarece necesită intervenţii  din partea 
administrației publice care să încurajeze  o structură urbană mai compactă. 

Figura 46. Masa urbană a polului de creştere Cluj 

 
 
408. Principala modalitate de utilizare a fondurilor POR pentru a încuraja 
dezvoltarea urbană o reprezintă utilizarea strategică a infrastructurii regionale. 
Construcţia noilor drumuri împreună cu o planificare spaţială solidă reprezintă 
instrumentul cel mai eficace de direcţionare a construcţiilor într-o manieră 
sustenabilă. De exemplu, noile legături rutiere de la Floreşti şi Apahida către Cluj-
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Napoca, inclusiv liniile de centură, ar putea încuraja extinderea către nord şi sud, 
preluând din presiunea exercitată deja pe axa principală care face, în prezent, 
legătura dintre aceste localităţi. 
 
409. La fel, extinderea zonei de nord a oraşului poate fi încurajată prin 
îmbunătăţirea accesibilităţii în cadrul platformei industriale şi peste linia de 
cale ferată. În principiu, aceste două caracteristici urbane izolează partea de nord 
a zonei urbane de restul oraşului, astfel că investiţiile în acea zonă nu sunt deloc 
atractive. Aşadar, autorităţile locale ar trebui să aibă în vedere modalităţi de 
îmbunătăţire a accesibilităţii în zonă prin construirea de drumuri suplimentare de 
conectivitate şi treceri peste calea ferată. 
 
Figura 47. Din cauza accesibilităţii reduse, construcţiile în partea de nord a 
oraşului devin neatractive, caracteristică accentuată de prezenţa platformei 
industriale şi a liniei de cale ferată 
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Constanţa  
 
 

Infrastructura regională 
410.  Constanța domină în rândul polilor de creştere în ceea ce priveşte 
distanţa de 40 de minute de mers cu maşina.

40
 Pe această arie regăsim o 

populaţie de 492.000 de locuitori, generând 4,12% din veniturile firmelor la nivel 
de ţară. La acest nivel, infrastructura regională are cea mai bună utilitate – în 
mod special conectivitatea nordică înspre Năvodari şi cea sudică (de-a lungul 
ţărmului Mării Negre) înspre Tuzla. Autostrada Soarelui, care a fost finalizată 
recent, face în acest moment legătura între Constanţa şi partea de vest, până la 
Bucureşti. 
 
411. O importanţă deosebită o are infrastructura de conectivitate care 
leagă oraşul Constanţa de cunoscutele staţiuni de la malul mării aflate în sudul 
judeţului Constanța. Turismul reprezintă o sursă importantă de venituri la nivel 
regional, îmbunătăţirea accesibilităţii fiind soluţia cheie de asigurare a sinergiilor 
regionale. De exemplu, este posibil ca oamenii să închirieze o cameră la un hotel 
într-o staţiune liniştită de la malul mării, dar vor dori să se bucure de viaţa de 
noapte într-un oraş activ. La fel, este posibil ca turiștii care vor să îşi petreacă 
zilele de concediu la plajă, vor dori totodată să vizioneze spectacole în Constanța 
sau Mamaia. 
 
412. Cele mai mari localităţi pe distanţa de 60 de minute de mers cu maşina 
sunt Feteşti, Cernavodă şi Mangalia. Feteşti şi Cernavodă se află de-a lungul 
autostrăzii Soarelui, lucru care le-a „apropiat” de centrul economic al regiunii. 
Mangalia se află pe malul sudic al Mării Negre şi reprezintă cel mai important 
punct de oprire pe drumul de la Constanța către graniţa cu Bulgaria. Având în  
vedere densitatea staţiunilor de la malul mării şi a punctelor turistice dintre 
Constanța şi Mangalia, se dovedeşte viabilă elaborarea unui plan director în 
domeniul transportului care să aibă în vedere oportunitatea construirii unui 
drum express între aceste două locaţii, sau poate chiar o autostradă care să se 
continue către sud, până la oraşele de la malul mării şi staţiunile din Bulgaria (de 
ex. Varna). Există deja planuri detaliate pentru „Autostrada Mării Negre” care  au  

                                                                 
40

 Ploieşti are o populaţie mai mare pe distanţa de parcurs cu maşina în 40 de minute, dar 
se suprapune zonei de influenţă a municipiului Bucureşti. 

CONSTANŢA 
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în vedere toată Marea Neagră și care s-ar putea bucura de sprijinul unor țări 
precum Turcia, dar, din cauza costurilor pe care le implică, finalizarea acesteia va 
mai avea de aşteptat.  

Figura 48. Zona de influență imediată a orașului Constanța 

 

 
413. În ceea ce priveşte distanţa de 60 de minute de parcurs cu maşina faţă 
de marginea oraşului, polul de creştere Constanța este cel mai slab reprezentat 
din punct de vedere demografic. În principiu, exceptând Borcea, nu există o altă 
localitate pe această rază care să depăşească 5.000 de locuitori. Astfel, 
activitatea economică din această zonă este redusă şi nu se întrevăd investiţii în 
infrastructura regională care să facă legătura cu această centură exterioară. 
Totuşi, autorităţile locale, judeţene, regionale şi naţionale ar trebui să ia în 
considerare modalităţi prin care frumuseţea şi bogăţia Deltei Dunării (aflată în 
nordul Constanței) să devină un loc mai uşor şi mai sigur de explorat. Astfel, 
investiţiile regionale ar putea pune accentul pe căi de acces mai bune către Deltă 
şi pe infrastructura care să faciliteze explorarea uşoară şi sigură pentru mediu a 
rezervaţiei naturale. 
 
414. Pentru a avea o imagine mai clară asupra necesităţilor infrastructurii 
regionale în afara zonei de influenţă a oraşului Constanţa, am elaborat o hartă 
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de conectivitate pentru Regiunea Sud-Est. Anexa 5 include o descriere mai 
detaliată a metodologiei utilizate pentru calcularea indicelui de conectivitate 
regională. Ideea de bază constă în identificarea centrelor urbane cheie ale unei 
regiuni, şi determinarea gradului de conectivitate între aceste centre şi alte 
localităţi. Zonele urbane oferă oportunităţi importante (de ex. educaţie, centre 
de îngrijire a sănătăţii, locuri de muncă), şi cu cât sunt mai bine conectate cu 
localităţile mai mici (care nu pot oferi unele dintre aceste servicii cheie), cu atât  
standardul de viaţă al persoanelor din regiunea respectivă este mai ridicat. 
Indicele de conectivitate nu oferă doar informaţii despre drumurile regionale 
care necesită reabilitare, ci şi o prezentare generală a zonelor îndepărtate, care 
ar beneficia de pe urma conectivităţii crescute. 

Figura 49. Indicele de conectivitate al Regiunii Sud-Est 

 
 
415. În ceea ce priveşte conectivitatea, Regiunea Sud-Est are o performanţă 
relativ slabă comparativ cu alte regiuni. În primul rând, Constanţa, polul de 
creştere regională, se află la o distanţă considerabilă faţă de alte centre urbane 
din regiune. În al doilea rând, Delta Dunării se numără printre cele mai slab 
conectate şi populate zone din România. În al treilea rând, şi totodată un aspect 
interesant, conurbaţia Brăila-Galaţi este înconjurată de o zonă relativ slab 
populată (adică aceste oraşe sunt bine conectate între ele, însă sunt conectate la 
un număr mai mic de localităţi de mărimi considerabile din zonă). În ultimul rând, 
cea mai dens populată zonă din partea de nord-vest a Regiunii este şi printre cele 
mai puţin urbanizate, având o singură localitate urbană de mărimi considerabile 
– Buzău. 
 

Mediul de afaceri 
416. Mediul de afaceri din Constanţa este un punct forte al oraşului 
datorită celui mai mare port din România şi a celui mai mare port la Marea 



 

150 
 

Neagră. O serie de activităţi cu specific portuar reprezintă motoarele economice 
cele mai puternice ale acestui pol de creştere – de ex. Manipulări, Transporturi 
maritime, Transporturi rutiere de marfă, Construcţia de nave şi structuri 
plutitoare, Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor, sau Alte activităţi anexe 
transporturilor. Totuşi, sectorul dominant în Constanţa îl reprezintă rafinarea 
petrolului. Sectorul Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului care 
cuprinde mari rafinării petroliere, cum este RomPetrol, a dus, în 2011, la 
obţinerea unui procent de 29% din totalul veniturilor generate de firmele din 
acest pol de creştere. Acesta este un procent foarte mare, în special dacă luăm în 
considerare faptul că acest sector a angajat 11% din forţa de muncă locale. 
 
417. Caracterul dominant al rafinăriilor petroliere evidenţiază 
vulnerabilitatea economiei locale în faţa riscurilor externe. De exemplu, 
fluctuaţiile privind preţul petrolului pot trimite economia locală pe o spirală 
descendentă. În acelaşi mod, caracterul dominant al acestui sector poate crea 
efectul unei micro „boli olandeze” – când se descurajează creşterea altor 
sectoare cu potenţial economic. De exemplu, cei mai buni profesionişti vor căuta 
locuri de muncă bine plătite în cadrul sectorului de rafinare a petrolului, în 
defavoarea sectoarelor aflate în ascensiune, care au un oarecare potenţial 
inovator. Pe termen lung, acest lucru va aduce efecte negative la nivelul global al 
economiei din regiune, va inhiba diversificarea,  așa după cum s-a demonstrat în 
multe alte zone bogate în resurse din toată lumea. 
 
418. Pe lângă activităţile portuare şi rafinarea petrolului, şi activităţile din 
domeniul serviciilor turistice beneficiază de o bună reprezentare. Restaurantele 
şi Hotelurile sunt printre cei mai mari angajatori la nivel local, inclusiv şi un număr 
de angajaţi sezonieri. Este adevărat că aceste sectoare traversează perioade de 
creşteri şi de scăderi bruşte pe parcursul anului, angajând mai multe persoane 
vara, în sezonul de vârf, şi reducând numărul lor în extrasezon. De asemenea, 
aceste sectoare depind de condițiile meteo. . Într-un an în care vremea este 
foarte bună, litoralul va abunda în turişti, iar afacerile vor fi profitabile. Într-un 
anotimp cu vreme urâtă, multe persoane vor opta pentru alte destinaţii. 
 
419. Tursimul este un sector care generează venituri importante şi, în 
acelaşi timp, un important angajator local, însă autorităţile locale trebuie să 
conştientizeze faptul că doar turismul nu va putea susţine creşterea pe termen 
lung. Unul dintre motive este că sectoarele din domeniul turismului oferă salarii 
mici şi nu sunt suficient de inovatoare. Pe de altă parte, există costuri negative  în  
domeniul turismului care îşi fac apariţia atunci când sectorul s-a extins prea mult 
– de exemplu, celor mai multe persoane aflate în concediu nu le place să îşi 
petreacă după-amiezile pe o plajă supra-aglomerată, dar nici să locuiască la un 
hotel care este mult prea departe de mare. 
 
420. Este interesant de menţionat faptul că cel mai mare angajator din 
acest pol de creştere este reprezentat de sectorul activităţilor private. Un 
număr mare dintre cei care lucrează în acest sector își desfăşoară activitatea în 
domeniile portuar şi turistic. Indiferent de motivul care a generat un procent atât 
de mare de ocupare a forţei de muncă în acest sector, este evident faptul că 
acest domeniu nu va genera nici salarii mari, nici inovaţie.  
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Tabelul 31. Motoare economice ale zonei metropolitane Constanța, în 2011 
    CONSTANŢA   INDICATORI 

    

Nr. de 
companii 

Nr. de 
angajați 

Venituri 
(Euro) 

Profit (Euro)   Coeficient 
de 

localizare 

Angajați 
pe 

companie 

Venituri pe 
companie 

Profit pe 
companie 

  Sectoare 20.382 104.892 8.299.453.162 266.923.336           

1 Activităţi de protecţie şi pază 84 4.113 26.590.858 1.526.093  1,42 49 316.558 18.168 
2 Manipulări 48 4.069 162.419.058 12.853.610  19,03 85 3.383.730 267.784 
3 Restaurante şi servicii de catering 684 3.238 43.182.210 1.723.085  1,86 5 63.132 2.519 
4 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 208 3.044 155.027.322 25.151.812  22,62 15 745.324 120.922 
5 Transporturi rutiere de marfă 925 2.704 160.813.972 4.650.923  1,06 3 173.853 5.028 
6 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 4 2.558 48.105.471 2.826.039  2,59 640 12.026.368 706.510 
7 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 70 2.508 37.129.375 1.826.523  4,86 36 530.420 26.093 
8 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de 

muncă 136 2.433 18.568.133 1.446.227  6,14 18 136.530 10.634 
9 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 244 1.963 37.372.973 1.955.604  2,07 8 153.168 8.015 
10 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 95 1.946 47.192.633 5.394.851  21,74 20 496.765 56.788 
11 Comerţ cu ridicata nespecializat 253 1.582 191.811.315 5.591.069  2,12 6 758.147 22.099 
12 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 344 1.528 35.215.548 1.192.736  1,30 4 102.371 3.467 
13 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 663 1.435 45.796.406 774.501  1,31 2 69.075 1.168 

14 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice 86 1.361 37.224.702 2.128.281  1,39 16 432.845 24.747 

15 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 262 1.311 31.224.255 1.370.288  1,17 5 119.177 5.230 

16 Colectarea deşeurilor nepericuloase 36 1.270 30.298.467 3.448.791  1,61 35 841.624 95.800 
17 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, 

în magazine specializate 198 1.211 70.781.436 3.355.772  1,21 6 357.482 16.948 
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18 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului 6 1.173 2.373.133.651 70.719  11,88 196 395.522.275 11.787 

19 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a 
materialelor de construcţie şi echipamentelor 
sanitare 282 1.173 135.237.961 2.613.338  1,16 4 479.567 9.267 

20 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau închiriate 375 1.112 41.430.675 7.502.463  1,81 3 110.482 20.007 

21 Servicii de furnizare şi management a forţei de 
muncă 33 1.069 3.268.072 406.896  6,85 32 99.032 12.330 

22 Distribuţia energiei electrice  4 995 106.256.622 25.198.792  2,25 249 26.564.156 6.299.698 
23 Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  288 954 3.610.477 229.208  1,60 3 12.536 796 
24 Fabricarea produselor de morărit 15 940 60.068.382 192.320  2,60 63 4.004.559 12.821 
25 Alte activităţi anexe transporturilor 138 931 79.426.614 11.733.862  2,96 7 575.555 85.028 
26 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 109 931 149.864.634 2.500.024  1,08 9 1.374.905 22.936 
27 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase şi a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 214 921 97.238.520 12.771.678  1,03 4 454.386 59.681 

28 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti 
n.c.a. 40 914 50.414.007 955.550  3,85 23 1.260.350 23.889 

29 Furnizarea de abur şi aer condiţionat  5 887 55.663.988 90.124  2,01 177 11.132.798 18.025 
30 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 109 838 217.904.231 6.232.635   2,36 8 1.999.121 57.180 

Sursa datelor: ListăFirme 
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421. Este important ca autorităţile locale să stabilească modul în care 
modificarea graduală a exporturilor către UE şi prin intermediul transportului 
rutier va afecta activităţile portuare din Constanța. Ţinând cont de faptul că 
economia României devine din ce în ce mai interconectată cu economia UE, rolul 
jucat de Constanța ca principal nod de transport poate deveni mai puţin prolific – 
mai ales dacă se ia în considerare faptul că este unul dintre polii de creştere aflaţi 
la cea mai mare distanţă faţă de graniţa de vest. Mai mult decât atât, având în 
vedere că din ce în ce mai multe regiuni au legături cu vestul ţării prin 
intermediul autostrăzii, este posibil să nu se mai pună un accent foarte mare pe 
transportul maritim din portul Constanța. 
 
422. Faptul că activităţile portuare din Constanța nu mai înregistrează 
același succes poate fi dedus şi din scăderea activităţii în sectorul Manipulări. 
Deşi este al doilea mare motor economic la nivelul polului de creştere, nu se află 
printre principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul polului de 
creştere în anii de creştere bruscă 2005-2008. De fapt, puţine motoare 
economice din Constanța au generat şi locuri de muncă. 
 
423. Într-o mare măsură, locurile de muncă generate în perioada 2005-2008 
au fost în sectorul de servicii. Comerţul cu ridicata şi Construcţiile au generat cele 
mai multe locuri de muncă, urmate de o serie de alte sectoare de servicii. 
Industria manufacturieră a fost destul de slab reprezentată în ceea ce priveşte 
generarea de locuri de muncă, cuprinzând, printre altele, Construcţia de nave şi 
structuri plutitoare, Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale 
structurilor metalice, şi Fabricarea produselor din beton pentru construcţii. Este 
interesant faptul că printre marile sectoare care au generat locuri de muncă se 
regăsesc activităţi din domeniul agriculturii, cum este Cultivarea strugurilor 
(având legătură cu industria locală de vinuri) sau Cultivarea cerealelor. 
 

Tabelul 32. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Constanța, între 2005-2008 

Sector 
Locuri de muncă 

generate  

Comerţ cu ridicata nespecializat 884 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 767 

Colectarea deşeurilor nepericuloase 737 

Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 719 

Construcţia de nave şi structuri plutitoare 680 

Cultivarea strugurilor 598 

Activităţi de protecţie şi pază  591 

Transporturi rutiere de marfă 476 

Restaurante şi servicii de catering 394 

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 389 

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 359 

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 331 

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate  326 

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 315 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 295 

Activităţi de testări şi analiză tehnică 286 
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Sector 
Locuri de muncă 

generate  

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 274 

Hoteluri şi alte unități   de cazare similare 271 

Activităţi ale agenţiilor turistice 253 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 241 

Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 222 

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 216 

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 208 
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor 
sanitare 204 

Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 204 

Activităţi specializate de curăţenie 192 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 178 

Alte lucrări speciale de construcţii 174 

Instalaţii electrice 169 

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 167 

Transporturi cu taxiuri  159 

Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  156 

Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 150 

Sursa datelor: ListăFirme 

 
424. Faptul că sunt puţine sectoare inovatoare printre cele care generează 
locuri de muncă ar trebui să constituie un motiv de îngrijorare pentru 
autorităţile locale. Pentru a înregistra creştere economică pe termen lung este 
nevoie de modificări tehnologice pornite din interior şi se pare că sunt puţine 
sectoare  care să asigure creşterea continuă. 
 
425. Această imagine este întărită şi de analiza sectoarelor care au generat 
locuri de muncă după criză. Așa cum evidenţiază tabelul de mai jos, după 
perioada de criză, în polul de creştere Constanța au fost generate puţine locuri 
de muncă, iar marea majoritate a acestora au fost în sectorul serviciilor orientate 
către consum. De departe, sectorul care a generat cele mai multe locuri de 
muncă a fost reprezentat de Activităţile de protecţie şi gardă, urmat de o serie de 
sectoare din domeniul comerţului şi de servicii primare (de ex. Serviciile de 
coafură). 

 
Tabelul 33. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Constanța, între 2008-2011 
 

Sector 
Locuri de muncă 

generate 

Activităţi de protecţie şi pază  1.903 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 681 

Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 604 

Restaurante şi servicii de catering 561 

Transporturi rutiere de marfă 380 
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Sector 
Locuri de muncă 

generate 

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 237 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 226 

Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 188 

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate  176 

Servicii de învățământ gimnazial, tehnic și profesional 175 

Comerţ cu ridicata al animalelor vii 159 

Activităţi de asistenţă spitalicească  157 

Alte activităţi recreative şi distractive 155 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 151 

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 135 

Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 132 

Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  131 

Alte activităţi de creditare 130 

Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract 126 

Activităţi de asistenţă medicală specializată 118 

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 112 

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 108 

Depozitări 103 

Sursa datelor: ListăFirme 

 
426. Autorităţile locale nu ar trebui să se abată de la proiectele lor şi să 
încurajeze aceste sectoare care au generat locuri de muncă, dar nici nu ar 
trebui să rămână pasive. Economia locală reprezintă suma multor alegeri 
singulare, fiind destul de greu pentru sectorul public să influenţeze economia să 
se orienteze către o direcţie sau alta. Dacă marea majoritate a noilor locuri de 
muncă sunt în domeniul comerţului, este posibil să fie nevoie de spaţiu pentru a 
găzdui desfăşurarea acestor actvităţi. De exemplu, angrosiştii vor solicita parcele 
mari de teren şi spaţii vaste, iar micii comercianţi vor solicita spaţii accesibile, de 
diferite dimensiuni. Pentru a fi mai aproape de clienţi, angrosiştii vor încerca să 
folosească parcelele de teren din interiorul oraşelor (de ex., fostele terenuri 
industriale sau parcelele de teren nefolosite), pe când micii comercianţi vor 
amenaja, cel mai adesea, apartamentele de la parterul blocurilor comuniste. 
 
427. Autorităţile locale trebuie să stabilească modalităţi prin care fondurile 
publice să poată fi folosite pentru a încuraja avantajele competitive ale 
economiei locale. Avantajul competitiv al polului de creştere Constanța este 
oferit de activităţile portuare, rafinarea petrolului şi turism. În măsura în care 
aceste sectoare par să obţină rezultate bune, autorităţile locale ar trebui să 
stabilească soluții prin care să sprijine şi să încurajeze performanţa. O modalitate 
simplă de analiză a performanţei locale a fiecărui sector constă în Analiza shift-
share. Este adevărat că această analiză poate oferi doar un indiciu al tendinţelor 
din trecut şi nu reprezintă întotdeauna o predicţie validă a modului în care va 
arăta economia în viitor. Decizia unei persoane sau a unei companii de a investi 
la nivel local poate afecta, în mod semnificativ, dinamica economiei. 
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Figura 50. Analiza shift-sharepentru polul de creştere Constanța, pentru 
perioada 2005-2008 

 
Sursă de date: ListăFirme 

 
428. Analiza shift-share pentru perioada de dinaintea crizei oferă un indiciu 
asupra celor mai performante sectoare din Constanța în anii de creştere 
economică accelerată. Între 2005-2008, dintre cele 30 de motoare economice 
mari, 9 au fost „Câştigătoare”. Din această categorie, cel mai prolific sector a fost 
reprezentat de Construcţia de nave şi structuri plutitoare, care este un mare 
angajator local şi care beneficiază de avantajul competitiv al polului de creştere. 
Printre sectoarele câştigătoare se află Construcţiile, industria farmaceutică, 
furnizorii de servicii cum sunt instalatorii sau marii furnizori de servicii publice 
(de exemplu, furnizorul de apă).  
 
429. În categoria „Câştigătorilor discutabili” sunt incluse 8 sectoare din 
domenii diferite. Două dintre aceste sectoare (Activităţile de servicii anexe 
transporturilor pe apă şi Hotelurile) beneficiază de avantajul competitiv oferit de 
Constanța, și pot  reflecta o concentrare şi o întărire a acestor sectoare la nivel 
local. Astfel, în vreme ce alte porturi din România pierd din competitivitate, 
portul Constanţa câştigă la acest capitol. Acelaşi lucru se poate spune despre 
industria turistică unde sectorul Hoteluri înregistrează performanţe mai bune la 
nivel local, comparativ cu restul ţării.  
 
430. Există 6 sectoare „Perdante”, iar 3 dintre acestea beneficiaza  de 
avantajele competitive ale polului de creştere. Manipulările, Repararea şi 
întreţinerea navelor şi bărcilor, şi Repararea şi întreţinerea altor echipamente de 
transport sunt sectoarele care, cel mai probabil, au beneficiat în trecut de poziţia 
privilegiată a oraşului Constanţa ca principal nod de tranzit, dar care  în prezent 
nu par a fi la fel de performante. De fapt, acest lucru reflectă reorientarea 
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comerţului către UE, lucru care a afectat în mod negativ rolul oraşului Constanța 
în circuitul comercial al României.  
 
431. Cele 7 sectoare din categoria „Marilor perdanţi” cuprind sectoare care 
s-au dezvoltat datorită poziţiei judeţului Constanţa de nod comercial şi punct 
turistic. Se evidenţiază aici Transporturile rutiere de marfă şi Restaurantele. Este 
interesant că în timp ce Hotelurile au avut performanţe mai bune la nivel local, 
Restaurantele au înregistrat performanţe destul de slabe. 
 
432. Analiza shift-share aferentă anilor de după criza economică  
evidenţiază o modificare a motoarelor economice locale de la categoria 
„Perdantelor” la categoria „Marilor perdanţi”. Este evident faptul că perioada 
de criză a avut un efect negativ asupra economiei polului de creştere Constanța. 
 
433. Dintre cele 30 cele mai mari motoare economice, doar 6 au fost 
„Câştigătoare” între anii 2008 şi 2011. Dintre acestea, singurul sector care 
beneficiază de avantajul competitiv oferit de Constanța îl reprezintă 
Restaurantele. Este interesant faptul că între 2005 şi 2008 Restaurantele intrau în 
categoria „Marilor perdanţi”. Acest lucru ar putea sugera instabilitatea industriei 
turistice, care se dovedeşte foarte sensibilă în faţa factorilor externi, cum ar fi 
vremea, preţul gazelor şi cheltuielile de transport. 
 
434. Din categoria celor 5 cele mai mari sectoare de „Câştigători 
discutabili”, singurul sector care a beneficiat de avantajul competitiv oferit de 
Constanța a fost Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului. 
Performanţele bune înregistrate de acest sector, în ciuda performanţelor slabe la 
nivel naţional, ar putea indica o concentrare crescută la nivel local. Alte sectoare 
din categoria „Câştigătorilor discutabili” acoperă o varietate mare de domenii. 
 
435. Cele 9 sectoare „Perdante” şi cele 10 sectoare ale „Marilor perdanţi” 
cuprind un număr mare de sectoare care, în mod normal, beneficiază de 
avantajul competitiv oferit de Constanța. Unele dintre aceste sectoare sunt 
redate în graficul de mai jos. 
 
436. Atunci când analizează modul de utilizare a fondurilor POR pentru a 
încuraja mediul local de afaceri, autorităţile locale ar trebui, în primul rând, să 
solicite efectuarea de studii detaliate pentru a proiecta într-un mod cât mai 
adecvat dinamica economiei locale. După cum arată analiza succintă de mai sus, 
se pare că limita competitivă oferită de Constanța ca nod comercial se află în 
declin. Ţinând cont de faptul că circuitele comerciale se orientează din ce în ce 
mai mult către UE, importanţa nodului comercial Constanța poate ajunge să 
scadă foarte mult. Pe de altă parte, turismul continuă să fie un important motor 
economic (cu nevoi diferite în ceea ce priveşte infrastructura turismului), iar 
exploatarea noilor rezerve de petrol descoperite în Marea Neagră poate duce la 
creşterea performanţei şi a veniturilor rafinăriilor petroliere. 
 



 

158 
 

Figura 51. Analiza shift-share pentru polul de creştere Constanța, pentru 
perioada 2008-2011 

 
Sursă de date: ListăFirme 

 
 
 

Planificarea spațială 
437. Per ansamblu, extinderea polului de creştere Constanța a fost destul 
de modestă. Între 1992 şi 2012 zona s-a extins doar cu 11%. Dintre toate 
localităţile, Constanța a înregistrat cea mai mare creştere a masei construite, în 
cifre absolute, însă în termeni relativi a fost depăşită de unele localități 
învecinate – cum ar fi Ovidiu, Cumpăna sau Năvodari. 
 
438. Mai mult decât atât, niciuna dintre localităţile periurbane din judeţul 
Constanța nu au o densitate foarte mare. Acest lucru înseamnă că nu există 
suficiente posibilităţi, de exemplu, pentru dezvoltarea unei reţele integrate de 
transport public la nivel metropolitan. Aceasta este o constatare destul de 
intreresantă, dat fiind că oraşul se remarcă în ceea ce priveşte distanţa de 
parcurs cu maşina în 40 de minute – are procentul cel mai mare de populaţie şi 
cea mai mare densitate economică dintre cei şapte poli de creştere. Dezvoltarea 
a densităţii economice poate fi explicată prin existenţa rafinăriei petroliere din 
apropierea localităţii Năvodari. Numărul relativ crescut al populaţiei şi, în acelaşi 
timp, densitatea scăzută a populaţiei în cadrul masei construite, poate 
reprezenta un indiciu privind caracterul rural predominant al multor zone 
aparţinând polului de creştere Constanța, precum şi un indiciu al profilului 
turistic al polului (de ex. în localitatea Eforie un procent mare din masa construită 
este reprezentat de hoteluri, existând puţine reşedinţe cu caracter permanent). 
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Tabelul 34. Masa construită în localităţile din Zona metropolitană Constanța 

UAT 1992 2002 2012 

% de 
schimbare 

între 1992 şi 
2012 

(în hectare) 

Agigea 596 602 632 6.10% 
Basarabi (în prezent 
Murfatlar) 398 417 417 4.85% 
Constanța 4258 4382 4566 7.22% 
Corbu 538 538 564 4.77% 
Cumpăna 592 611 726 22.61% 
Eforie 504 518 547 8.33% 
Lumina 599 627 683 14.14% 
Mihail Kogălniceanu 628 640 692 10.17% 
Năvodari 1088 1201 1268 16.49% 
Ovidiu 366 431 517 41.29% 
Poarta Albă 311 313 335 7.54% 
Techirghiol 292 293 325 11.47% 
Tuzla 300 302 339 13.02% 
Valu Lui Traian 548 557 615 12.15% 

TOTAL 11,018 11,432 12,226 10.96% 

 
 
439. Topografia oraşului Constanța este destul de plană, dar poziţia polului 
de creştere de-a lungul Mării Negre favorizează dezvoltarea pe un tipar 
longitudinal. Această caracteristică geografică a oraşului Constanța poate ajuta 
dezvoltarea şi infrastructura de conectivitate pe axa nord-sud, de-a lungul 
ţărmului Mării Negre. 

Figura 52. Topografia polului de creştere Constanța 

 
 
440. Din perspectiva sustenabilităţii, tiparul de dezvoltare al oraşului 
Constanța nu este unul ideal. Totuşi, din punct de vedere economic acest tipar  
are o bună utilitate. După cum se arată şi în imaginea de mai jos, timpul aferent 
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călătoriei din diferitele puncte ale centrului de creştere până în centrul oraşului 
Constanța pare a fi mai mare decât în cazul în care polul de creştere s-ar fi 
dezvoltat exclusiv în jurul centrului urban.  Acest tipar de localizare şi extindere 
urbană îşi dovedeşte utilitatea din punct de vedere economic, deoarece coasta 
Mării Negre oferă cea mai bună locaţie pentru turismul de vară şi pentru 
activităţile comerciale. 

Figura 53. Masa urbană a polului de creştere Constanța 

 
 
441. Investiţiile POR care au ca scop asigurarea dezvoltării vor trebui să facă 
un compromis între principiile sustenabilităţii de mediu şi dezideratele creşterii 
economice. În final, depinde de cetăţeni şi de reprezentanţii acestora la nivel 
local ce direcţie vor alege şi care va fi modalitatea de promovare a noilor 
investiţii, astfel încât dezvoltarea să fie realizată într-o manieră sustenabilă. 
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Craiova 
 
 
 
 

Infrastructura regională 
442. Oraşul Craiova funcţionează la două scări diferite. La o scară mică şi 
medie (la o distanţă de 20 de minute şi de 40 de minute de mers cu maşina faţă 
de centrul oraşului), Craiova are şi cel mai mic procent de populaţie şi cea mai 
redusă economie dintre cei şapte poli de creştere. Totuşi, pe distanţa de 60 de 
minute de mers cu maşina (faţă de centrul şi marginea oraşului), Craiova 
înregistrează procentul cel mai mare de populaţie dintre toţi polii de creştere, iar  
economia  se dublează.  
 
443. Prin urmare, dezvoltarea infrastructurii regionale este de importanţă 
vitală pentru polul de creştere Craiova. La scară mai mare Craiova câştigă o 
masă demografică mai extinsă şi o masă economică mai mare – adică numărul 
populaţiei creşte de trei ori mai mult pe o distanţă suplimentară de 20 de minute 
de mers cu maşina, în vreme ce veniturile firmelor se dublează.  Astfel, un 
investitor nou în regiune, cum este Ford, poate avea acces la un bazin mai mare 
de forţă de muncă dacă este privită regiunea în ansamblu, comparativ cu un 
acces exclusiv la oraşul Craiova şi la împrejurimi. 
 
444. Este de la sine înţeles că pentru a accesa acest bazin extins de forţă de 
muncă este nevoie de investiţii în infrastructura de conectivitate. De fapt, am 
realizat un model gravitaţional care include sistemul propus de autostrăzi şi 
drumuri express din România, oraşul Craiova evidenţiindu-se ca una dintre 
zonele care ar avea de beneficiat ca urmare a îmbunătățirii accesibilităţii.  
 
445. Harta de mai jos oferă o imagine mai bună a zonei de influenţă a 
oraşului Craiova. Pentru început se evidenţiază faptul că în cadrul distanţelor de 
20 de minute şi 40 de minute de mers cu maşina există doar patru localităţi în 
exteriorul Craiovei cu o populaţie de 5.000 locuitori. În cadrul distanţei de 60 de 
minute de mers cu maşina, există o serie de localităţi mari, ca Slatina sau Caracal, 
precum şi o serie de zone rurale cu densitate mare. Din perspectiva dezvoltării 

CRAIOVA 
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regionale, îmbunătăţirea conectivităţii între Craiova şi localităţile mari (de ex. 
prin intermediul şoselelor express) se dovedeşte a fi utilă, iar în acelaşi timp, 
dezvoltarea accesibilităţii în Craiova va aduce beneficii persoanelor care locuiesc 
în zonele rurale din împrejurimi. 

Figura 54.  Zona de influență imediată a orașului Craiova 

 
 
 
446. Dincolo de conectivitatea cu zonele cele mai apropiate, este important 
să se ia în considerare şi legăturile către sud, peste Dunăre, către Bulgaria. Până 
de curând, întreaga întindere a râului Dunărea care desparte România de 
Bulgaria era traversată de un singur pod – între Giurgiu şi Ruse. De fapt, două ţări 
membre UE care, teoretic, ar trebui să îşi mărească gradul de interconectivitate, 
rămân, în continuare, relativ separate una de alta. Autorităţile bulgare şi-au 
exprimat interesul privind construirea unui al doilea pod peste Dunăre, proiectul 
fiind de curând finalizat. Nu este încă foarte clar dacă beneficiile economice vor 
depăşi costurile construcţiei, dar este mai sigur să considerăm că va creşte 
comerţul în sudul României. Acest lucru este foarte important pentru Craiova, 
deoarece ar putea deveni un important nod comercial – atât pentru 
conectivitatea nord-sud, cât şi pentru conectivitatea est-vest. 
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447. Pentru o imagine mai clară a necesităţilor infrastructurii regionale în 
afara zonei de influenţă a oraşului Craiova, am elaborat o hartă de 
conectivitate pentru Regiunea Sud-Vest. Anexa 5 include o descriere mai 
detaliată a metodologiei utilizate pentru calcularea indicelui de conectivitate 
regională. Ideea de bază este identificarea centrelor urbane cheie ale unei 
regiuni, şi determinarea gradului de conectivitate între aceste centre şi alte 
localităţi. Zonele urbane oferă oportunităţi importante (de ex. educaţie, centre 
de îngrijire a sănătăţii, locuri de muncă), şi cu cât sunt mai bine conectate cu 
localităţile mai mici (care nu pot oferi unele dintre aceste servicii cheie), cu atât  
standardul de viaţă al persoanelor din regiunea respectivă este mai ridicat. 
Indicele de conectivitate nu oferă doar informaţii despre drumurile regionale 
care necesită reabilitare, ci şi o prezentare generală a zonelor îndepărtate, care 
ar beneficia de pe urma conectivităţii crescute. 

Figura 55. Indicele de conectivitate al Regiunii Sud-Vest 

 
 
448. După cum este evidenţiat pe harta de mai sus, Regiunea Sud-Vest 
prezintă un număr relativ mic de centre urbane de mărimi considerabile. Drept 
urmare, este oarecum mai puțin  conectată decât alte regiuni din România. În 
special zonele muntoase din nord, zonele mai puțin populate din sud-vest şi zona 
slab urbanizată din centru au un indice de conectivitate mai scăzut. 
 

Mediul de afaceri 
449. Craiova rămâne un mare centru manufacturier, creat pe industriile 
moştenite de dinainte de 1989. De exemplu, producătorul de maşini Oltcit a fost 
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achiziţionat de conglomeratul coreean Daewoo. În noul mileniu, gigantul coreean 
s-a confruntat cu probleme financiare şi a hotărât să închidă fabrica de la 
Craiova. Totuşi, recent, fabrica a fost achiziţionată de Ford, care are planuri de 
relansare a producţiei, odată cu lansarea noului model de maşină care se 
realizează în prezent la Craiova. Ford este cel mai mare angajator din cadrul 
polului de creştere.  
 
450. Pe lângă producţia de maşini, în Craiova există şi industrie grea şi 
uşoară. Industria grea cuprinde Fabricarea utilajelor pentru metalurgie, 
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, 
sau Fabricarea produselor din beton pentru construcţii. Industria uşoară cuprinde 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte şi accesorii, Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice, Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie 
şi cofetărie proaspete, sau Fabricarea articolelor din material plastic pentru 
construcţii.  
 
451. O parte dintre sectoarele de servicii au prins contur în cadrul 
economiei locale. De remarcat dintre sectoarele de servicii sunt Activităţile de 
consultanţă pentru afaceri şi management şi Serviciile în tehnologia informaţiei. 
Alte sectoare de servicii importante includ comerţul cu amănuntul, firmele din 
domeniul comerţului şi furnizorii de servicii publice. 
 
452. Datorită profilului puternic manufacturier, investiţiile având ca scop 
îmbunătăţirea mediului de afaceri din Craiova se axează, automat, pe 
producătorii industriali. Îmbunătăţirea competitivităţii acestor companii poate fi 
încurajată prin intermediul mai multor mijloace. La scară largă, este necesară 
existența unei  bune infrastructuri de conectivitate către pieţe. Dat fiind că marea 
majoritate a exporturilor din cadrul polului de creştere se îndreaptă către UE, 
este vitală îmbunătățirea legăturii cu vestul ţării (de ex. prin intermediul şoselelor 
şi al drumurilor express). La scară regională, infrastructura regională (de ex. 
drumurile express şi trenurile de navetă) poate facilita accesul producătorilor la 
un bazin mai mare de forţă de muncă. La scară locală, este importantă  
optimiezarea legăturilor existente cu vechile platforme industriale (de ex. 
metroul uşor către fabrica Ford), şi, în acelaşi timp, dezvoltarea conexiunilor  
către noile platforme industriale. În cadrul Planului Integrat de Dezvoltare 
Urbană 2007-2013, autorităţile locale şi-au exprimat interesul privind 
îmbunătăţirea accesului între cele două mari paltforme industriale ale oraşului 
care, în acest moment, se află la polii opuşi ai zonei urbane. 
 
453. Autorităţile locale trebuie să acorde o atenţie deosebită importanţei 
crescânde a sectorului de servicii. Industria producătoare este cel mai mare 
motor economic, însă nu este şi cel mai mare generator de locuri de muncă. Este 
adevărat că Fabricarea autovehiculelor de transport rutier este considerată a fi 
cel mai mare generator de locuri de muncă în perioada 2005-2008, însă acest 
lucru se datorează, exclusiv, investiţiei companiei Ford. Alte sectoare importante 
care au generat locuri de muncă sunt Construcţiile, Comerţul cu amănuntul, 
Comerţul cu ridicata, Activităţile de protecţie şi gardă şi Serviciile în tehnologia 
informaţiei.  
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Tabelul 35. Motoare economice ale zonei metropolitane Craiova, în 2011 

    CRAIOVA   INDICATORI 

    

Nr. de 
companii 

Nr. de 
angajați 

Venituri 
(Euro) 

Profit (Euro)   Coeficient 
de 

localizare 

Angajați 
pe 

companie 

Venituri pe 
companie 

Profit pe 
companie 

  Sectoare 12.222 65.566 2.753.045.840 142.642.589           

1 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 1 3.501 184.659.604 0  10,63 3.501 184.659.604 0 

2 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice 

11 2.486 114.556.828 1.550.175  21,15 226 10.414.257 140.925 

3 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

83 2.091 15.438.018 971.373  1,20 25 186.000 11.703 

4 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie 
şi cofetărie proaspete 

135 1.817 36.336.811 453.447  1,77 13 269.162 3.359 

5 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, 
cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

575 1.483 30.959.266 1.730.455  2,16 3 53.842 3.009 

6 Distribuţia energiei electrice  2 1.345 187.372.180 30.200.896  4,87 673 93.686.090 15.100.448 

7 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 5 1.238 16.077.708 409.853  2,01 248 3.215.542 81.971 

8 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de 
călători 

15 1.023 10.059.355 444.180  1,51 68 670.624 29.612 

9 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe 
oleaginoase 

99 1.021 37.351.091 5.502.745  1,83 10 377.284 55.583 

10 Transporturi cu taxiuri  243 934 3.575.499 163.241  2,96 4 14.714 672 

11 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a 
materialelor de construcţie şi echipamentelor 
sanitare 

119 825 124.281.873 2.659.950  1,30 7 1.044.385 22.353 

12 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 284 800 16.113.504 2.505.760  1,15 3 56.738 8.823 
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management 

13 Activităţi de asistenţă medicală specializată 109 785 16.339.528 1.896.548  2,65 7 149.904 17.400 

14 Fabricarea articolelor din material plastic pentru 
construcţii 

45 758 24.203.255 15.518  4,31 17 537.850 345 

15 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 

145 756 23.966.160 1.665.012  1,08 5 165.284 11.483 

16 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 198 752 11.462.619 853.552  1,02 4 57.892 4.311 

17 Furnizarea de abur şi aer condiţionat  2 738 22.719.892 0  2,68 369 11.359.946 0 

18 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 
magazine specializate 

175 736 62.901.646 4.188.610  1,17 4 359.438 23.935 

19 Colectarea deşeurilor nepericuloase 9 710 13.291.614 842.452  1,44 79 1.476.846 93.606 

20 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi 
accesorii 

19 695 11.539.122 682.527  3,74 37 607.322 35.922 

21 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 1 668 18.932.979 716.197  17,14 668 18.932.979 716.197 

22 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice 

56 666 20.661.143 1.577.251  1,09 12 368.949 28.165 

23 Hoteluri şi alte unități  de cazare similare 42 615 13.994.030 1.955.755  1,04 15 333.191 46.566 

24 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 284 554 74.167.913 2.621.238  2,35 2 261.155 9.230 

25 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau închiriate 

103 551 12.236.401 3.069.196  1,44 5 118.800 29.798 

26 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut 
şi gazelor naturale 

2 520 24.733.598 2.495.888  4,87 260 12.366.799 1.247.944 

27 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 11 517 19.900.212 708  3,56 47 1.809.110 64 

28 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 109 495 12.686.144 2.393.938  1,02 5 116.387 21.963 

29 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 26 487 2.844.966 92.903  1,69 19 109.422 3.573 

30 Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  154 487 3.003.909 137.922   1,30 3 19.506 896 
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454. Pe termen lung, importanţa rolului pe care îl are domeiul serviciilor va 
creşte. În general, creşterea numărului de locuri de muncă în cadrul sectorului de 
servicii are tendinţa de a fi mai predictibilă, dat fiind că aceasta este generată de 
multe companii mici şi mijlocii. Creşterea locurilor de muncă în cadrul sectorului 
manufacturier are tendinţa de a fi inconstantă. Atunci când această creștere se 
produce, ea apare ca o explozie (adică este generată de o investiţie mare într-o 
fabrică nouă), însă se poate stinge la fel de repede.  

Tabelul 36.  Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Craiova, între 2005-2008 

Sector Locuri de muncă generate  

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3.805 

Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate 1.274 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 1.151 

Activităţi de protecţie şi pază  893 

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 684 

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 625 

Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 424 

Activităţi de asistenţă medicală specializată 375 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 344 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 247 
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare 235 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 234 

Instalaţii electrice 224 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii 223 

Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 210 

Cultivarea tutunului 195 

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 191 

Transporturi rutiere de marfă 174 

Activităţi  de call center 172 

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 148 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea 134 

Alte lucrări speciale de construcţii 133 

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 120 

Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare  117 

Activităţi de editare a altor produse software 109 

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 107 

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 106 

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 101 

Sursa datelor: ListăFirme 
 
455. Dacă analizăm principalele sectoare care au generat locuri de muncă în 
cadrul polului de creştere în perioada de după criza economică, , avem o 
imagine mai bună a domeniilor care au asigurat mobilitatea locală. Este 
adevărat că la nivelul principalelor sectoare care au generat locuri de muncă în 
perioada 2008-2011, singurul sector manufacturier care iese în evidenţă este 
reprezentat de Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii. Celelalte 
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sunt sectoare mari din domeniul serviciilor. Astfel, sectorul care a generat cele 
mai multe locuri de muncă este un furnizor de servicii publice (mai exact 
managementul deşeurilor solide), urmat de sectorul economic bazat pe 
cunoaştere – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management. Alte 
sectoare care au generat locuri de muncă sunt în domeniul consumului, şi nu 
reprezintă chiar indicii privind creşterea economică pe termen lung – de ex. 
Transporturile cu taxiuri, Comerţul cu amănuntul, Jocurile de noroc, 
Restaurantele şi Barurile. 

Tabelul 37. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Craiova, între 2008-2011 

Sector Locuri de muncă generate  

Colectarea deşeurilor nepericuloase 693 
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 518 
Transporturi cu taxiuri  243 
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a 
personalului 237 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun 220 
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 215 
Restaurante şi servicii de catering 204 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii 202 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 179 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 169 
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 
magazine specializate 156 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 151 
Activităţi de asistenţă medicală specializată 142 
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor pentru 
telecomunicaţii în magazine specializate 142 
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 128 
Hoteluri şi alte unități  de cazare similare 109 
Transporturi rutiere de marfă 102 
Silvicultura şi alte activităţi forestiere 100 
Servicii de cercetare a pieței și de sondare a opiniei 
publice 100 

Sursa datelor: ListăFirme 

 
456. O privire mai atentă asupra analizei shift-share ne oferă o imagine mai 
nuanţată a dinamicii economiei locale. Dintre cele 30 de motoare economice din 
zonă, 8 au fost „Câştigătoare” în anii de creștere accelerată (2005-2008). Dintre 
acestea, de menţionat sunt Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, 
Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie şi cofetărie proaspete şi 
Fabricarea articolelor din plastic pentru construcţii. 
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Figura 56. Analiza shift-share pentru polul de creştere Craiova, pentru perioada 
2005-2008 

 
 
 
457. Printre cele 30 de motoare economice mari din Craiova se aflau 7 
„Câştigători discutabili”. Cel mai mare dintre acestea îl reprezenta Fabricarea 
motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice. Pe lângă unul dintre 
sectoarele manufacturiere (Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi 
accesorii), în categoria „Câştigătorilor discutabili” erau incluse sectoare din 
domeniul comerţului cu amănuntul, al serviciilor cu caracter general şi chiar din 
agricultură (Cultivarea cerealelor).  
 
458. Imaginea este completată de 8 sectoare „Perdante” şi de 7 ale 
„Marilor perdanţi”. Aici sunt cuprinse mai multe sectoare secundare şi terţiare. 
O situaţie interesantă o reprezintă performanţa slabă a sectorului de 
Transporturi cu taxiuri . În anii dinaintea crizei s-a dovedit a fi un generator cert şi 
important de locuri de muncă (după cum s-a observat anterior), însă a devenit 
„Perdant” în perioada care a urmat recesiunii economice. 
 
459. Într-adevăr, dacă privim Analiza shift-share aferentă perioadei 2008-
2011, observăm că sectorul de Transporturi cu taxiuri este unul „Câştigător”. De 
fapt, Transporturile cu taxiuri reprezintă unul dintre acele sectoare private de 
tipul „supapei de siguranţă” care absorb forţa de muncă suplimentară într-un 
moment în care economia se confruntă cu dificultăţi. Alte „supape de siguranţă” 
întâlnite în majoritatea polilor de creştere din România cuprind Restaurantele, 
Barurile, Jocurile de noroc, Activităţile de protecţie şi gardă, Comerţul cu 
amănuntul, Comerţul cu ridicata, Industria farmaceutică sau Întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor. Aceste sectoare nu fac parte din categoria celor 
încurajate de autorităţile locale, fapt care reflecta, astfel, lipsa dinamismului 



 

170 
 

economiei locale, dar, care la nevoie, reuşesc să le asigure oamenilor salarii 
echivalente celor din mediul privat.  
 
Figura 57. Analiza shift-share pentru polul de creştere Craiova, pentru perioada 
2008-2011 

 
Sursă de date: ListăFirme 

 
460. Dintre cele 30 de motoare economice mari din Craiova, doar 6 au fost 
„Câştigătoare” între 2008 şi 2011. Totuşi, a existat un număr mare de 
„Câştigători discutabili” care cuprindeau diferite sectoare secundare şi terţiare. În 
categoria „Perdanților” şi a „Marilor perdanţi” se regăsesc majoritatea marilor 
producători din zonă. Cel mai probabil acestea au fost afectate de criză şi, 
ulterior, de contractarea pieţelor naţionale şi internaţionale. 
 
461. Investiţiile care se concentrează pe îmbunătăţirea mediului de afaceri 
ar trebui să aibă în vedere atât profilul manufacturier al oraşului Craiova, cât şi 
importanţa crescândă a serviciilor. Astfel, investiţiile în infrastructura de 
conectivitate pot fi dublate de investiţii în incubatoarele de afaceri şi în calitatea 
vieţii. 
 

Planificarea spațială  
462. Craiova are zona metropolitană cea mai mică şi cea mai slab definită 
(deși între timp configurația acesteia s-a schimbat). Astfel, analiza performanţei 
spaţiale a polului de creştere este dificil de finalizat doar privind graniţele 
existente. Totuşi, aceasta este zona definită de autorităţile locale şi nu ar fi corect 
ca analiza să fie realizată pentru o zonă la scară diferită. 
 
463. După cum se observă, aria construită a zonei metropolitane Craiova a 
crescut cu 22% între 1992 şi 2012 – un procent considerabil de creştere ţinând 
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cont de situaţia din România. Unele dintre localităţile periurbane ale Craiovei, 
cum sunt Pieleşti şi Breasta, s-au dezvoltat mai repede decât media, însă cea mai 
mare creştere în cifre absolute a fost înregistrată în Craiova. 

Tabelul 38. Masa construită în localităţile din Zona metropolitană Craiova 

UAT 1992 2002 2012 

% de 
schimbare 

între 1992 şi 
2012 

(în hectare) 

Breasta 204 243 251 23.22% 
Craiova 4,045 4,628 5,152 27.39% 
Ghercești 271 271 277 2.06% 
Mischii 259 259 264 2.11% 
Murgași 343 344 347 1.24% 
Pielești 271 331 450 66.19% 
Pleșoi 202 202 208 2.87% 
Predești 182 182 182 0.00% 
Șimnicu de Sus 470 494 508 8.08% 
Teasc 250 250 275 9.82% 

TOTAL 6,497 7,204 7,914 21.81% 

 
464. Topografia oraşului Craiova este destul de plană, însă extinderea 
faţadelor urbane s-a axat, în principal, pe zonele din est şi sud. Astfel,  
investiţiile publice care au ca scop gestionarea dezvoltării urbane într-un mod 
mai sustenabil, ar trebui, să se concentreze în primul rând pe acele zone. Totuşi, 
structura urbană a oraşului Craiova nu este una ideală. O privire simplă asupra 
reţelei de străzi a oraşului arată faptul că un procent mare din extinderea 
timpurie a oraşului a avut loc la întâmplare. Dat fiind că structura oraşelor este 
destul de refractară (adică este greu de  schimbat complet structura de străzi a 
oraşului – aceasta rămâne identică şi după ce oraşul a fost dărâmat din temelii), 
este dificil ca noua modalitate de extindere a oraşului să se realizeze într-o 
manieră sustenabilă. 

Figura 58. Topografia polului de creştere Craiova 
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465. Interesant în Craiova este faptul că nu doar centrul urban s-a dezvoltat 
într-o manieră nesustenabilă, ci şi localităţile periurbane. Dacă privim harta 
masei urbane de mai jos observăm că multe dintre satele din polul de creştere s-
au dezvoltat prin tipare firave de-a lungul infrastructurii de conectivitate 
existente – adică au fost construite case de o parte şi alta a drumului (a se vedea 
figura de mai jos).  

Figura 59. Infrastructura reprezintă un instrument puternic de planificare 
spaţială 

 
 

466. Aceste tipare interesante de dezvoltare arată încă o dată cât de 
important este rolul pe care il joacă infrastructura în ceea ce privește ghidarea 
dezvoltării spaţiale. De obicei, noile construcţii, mai ales cele la scară mică, vor 
încerca să se apropie cât mai mult de infrastructura existentă, datorită costurilor 
prohibitive pe care le generează dezvoltarea unei infrastructuri noi. Si pentru 
marile construcţii (de ex. un cartier nou) se poate prefera o localizare cât mai 
aproape de infrastructura existentă, deoarece accesibilitatea la mijloacele de 
infrastructură actuale asigură un acces mai uşor la facilităţi (de ex. şcoli, 
magazine, metode de petrecere a timpului liber) pe care dezvoltatorii nu trebuie 
să le ia în considerare şi care au tendinţa de a creşte valoarea proprietăţilor pe 
care le construiesc.  
 
467. În orice caz, puţine oraşe din România (de ex. municipiul Bucureşti) au 
fost, în ultimii ani, martorele ridicării construcţiilor la scară largă – în special în 
sectorul rezidenţial. Pe de o parte, cererea nu este suficient de mare pentru a 
justifica astfel de construcţii (de ex. Craiova a înregistrat, în cifre absolute, un 
declin al populaţiei de 19% în ultimii 20 de ani), şi chiar dacă ar fi existat cerere în 
acest sens, situaţia economică ar fi făcut ca multe dintre locuinţele noi să fie 
inaccesibile pentru mulţi oameni. Aşadar, este obligatorie utilizarea planificării 
spaţiale solide şi a construcţiilor strategice în infrastructură pentru a încuraja 
extinderea oraşului într-o manieră sustenabilă. Pentru a realiza acest lucru, este 
important să existe o piaţă a terenurilor şi locuinţelor cu adevărat funcţională. 
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Figura 60. Masa urbană a zonei metropolitane Craiova 
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Iaşi 
 

Infrastructura regională 
468. Dintre cei șapte poli, orașul Iaşi nu are caracter dominant la nicio 
scară, deși are o suprafață comparabilă cu a altor poli de creștere. Orașul Iaşi 
are de suferit din cauza faptului că se află la distanță mare faţă de piețele bogate 
pentru export din partea vestică și la distanță mare față de București – cea mai 
afluentă regiune din România. La scară proprie, orașul Iaşi face parte dintr-o zonă 
care are un procent de urbanizare destul de scăzut (adică sunt puține orașe și 
municipii în vecinătate), însă este înconjurat de zone rurale care au o densitate a 
populației destul de ridicată (comparativ cu densitatea tuturor zonelor rurale din 
România). 
 
469.  În ceea ce privește distanța de 20 de minute de parcurs cu mașina, 
zona de influență a orașului Iaşi are o populație de 328.000 locuitori, generând 
1,47% din totalul veniturilor firmelor din România. Din perspectivă demografică, 
polul de creștere Iaşi este al treilea în ceea ce privește populația (dintre cele 7 
desemnate), și al șaselea în privința  veniturilor firmelor. La acest nivel nu există 
o nevoie foarte mare pentru dezvoltarea unei noi infrastructuri de conectivitate, 
însă este nevoie de îmbunătățirea conectivității pentru persoanele care locuiesc 
în satele din împrejurimi (de ex. reabilitarea și modernizarea drumurilor, noi 
trasee de autobuz, modernizarea gărilor și a stațiilor de autobuz). În plus, trebuie 
încurajat procesul de urbanizare continuă în această zonă. Acesta se poate realiza 
prin existența piețelor de terenuri flexibile și dinamice, prin extinderea 
infrastructurii serviciilor publice (de ex. apă, canalizare, gaze naturale, 
managementul deșeurilor solide), și prin asigurarea accesului la facilitățile cheie 
din centrul urban (cum sunt arta, cultura, modalitățile de petrecere a timpului 
liber, administrația publică etc.). 
 
470. În ceea ce privește distanța de 40 de minute de parcurs cu mașina, 
zona de influență a orașului Iaşi are o populație de 423.000 locuitori, generând 
1,52% din totalul veniturilor firmelor din România. Și la acest nivel, dintre toți 
polii de creștere, orașul Iaşi are populația cea mai scăzută și cea mai redusă 
dinamică economică. Zonele rurale de la acest nivel au o populație destul de 

IAŞI 
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densă, care însă este mult mai redusă decât cea din comunele adiacente orașului 
Iași. Astfel, la acest nivel, investițiile în infrastructura regională ar trebui să pună 
accentul, în primul rând, pe îmbunătățirea accesibilității prin modernizarea și 
reabilitarea infrastructurii existente. În plus, localitățile din această zonă pot 
beneficia de proiecte mari de infrastructură – de ex. autostrăzi și drumuri express 
între Iaşi și orașele mai mari din regiune (cum sunt Vaslui, Roman sau Piatra 
Neamț), precum și autostrada care ar urma să facă legătura între nordul 
Moldovei și București. 
 
471. Dacă vorbim de distanța de 60 de minute de parcurs cu mașina față de 
centrul orașului,  Iaşiul are aceeași problemă: cea mai scăzută populație și cea 
mai redusă dinamică economică dintre toți cei șapte poli de creștere. Caracterul 
predominant rural al zonei generază atât un număr redus în ceea ce privește 
populația, cât și o densitate economică scăzută. Și la acest nivel sunt aplicabile 
recomandările făcute pentru zona din raza de 40 de minute de parcurs cu 
mașina. 

Figura 61. Zona de influență imediată a orașului Iaşi 

 
 
472.   Iașiul se remarcă atunci când vorbim despre distanța de parcurs în 60 
de minute față de marginea orașului. La acest nivel, avem o zonă cu o populație 



 

177 
 

de 943.000 locuitori (al 4-lea dintre cei șapte poli de creștere), generând 2,20% 
din venitul total al firmelor (aceasta fiind cea mai slabă performanță dintre toți 
polii de creștere). La această scară, aici trebuie menționat accesul către două 
zone urbane – Vaslui și Paşcani. Este evident că îmbunătățirea conectivității  între 
aceste două localități și municipiul Iaşi trebuie să reprezinte o prioritate atunci 
când vorbim despre dezvoltarea infrastructurii regionale. 
 
473. Pentru o imagine mai clară a necesităţilor infrastructurii regionale în 
afara zonei de influenţă a oraşului Iaşi, am elaborat o hartă de conectivitate 
pentru Regiunea Nord-Est. Anexa 5 include o descriere mai detaliată a 
metodologiei utilizate pentru calcularea indicelui de conectivitate regională. 
Ideea de bază este identificarea centrelor urbane cheie ale unei regiuni, şi 
determinarea gradului de conectivitate între aceste centre şi alte localităţi. 
Zonele urbane oferă oportunităţi importante (de ex. educaţie, centre medicale , 
locuri de muncă), şi cu cât sunt mai bine conectate cu localităţile mai mici (care 
nu pot oferi unele dintre aceste servicii cheie), cu standardul de viaţă al 
persoanelor din regiunea respectivă este mai ridicat. Indicele de conectivitate nu 
oferă doar informaţii despre drumurile regionale care necesită reabilitare, ci şi o 
prezentare generală a zonelor îndepărtate, care ar beneficia de pe urma 
conectivităţii crescute. 

Figura 62. Indicele de conectivitate al Regiunii Nord-Est 

 
 
474. Regiunea Nord-Est este una dintre cel mai dens populate, dar şi cel mai 
puţin urbanizate regiuni din România. Localităţile urbane cu cele mai 
considerabile mărimi sunt Iaşi şi Bacău. Celelalte zone urbane sunt relativ mai 
mici, şi există o incidenţă mare de localităţi rurale. Cu toate acestea, cu excepția  
zonelor muntoase din vestul Regiunii, majoritatea localităţilor sunt relativ bine 
conectate la un centru urban (mare sau mic). 
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Mediul de afaceri 
475. Deși în ceea ce privește producția economică a fost depășit de alți poli 
de creștere, orașul Iaşi are o bază economică variată care promite să se 
dezvolte mult pe viitor. Iaşiul are de beneficiat ca urmare a faptului că este unul 
dintre cele mai dinamice centre universitare din România și din estul Europei, 
lucru care a contribuit la apariția unei baze economice diversificate. Cel mai mare 
sector economic este reprezentat de Construcții, urmat de Fabricarea altor 
articole de îmbrăcăminte de exterior, Restaurante și Fabricarea de echipamente 
electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule. 
Alte sectoare importante sunt Fabricarea produselor farmaceutice de bază, 
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, Activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică legată de acestea, Activităţi de servicii în tehnologia 
informaţiei, Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor 
mecanice de transmisie, Activități de asistență medicală specializată sau Alte 
activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei. 
 
476. Cel mai mare sector în ceea ce priveşte veniturile totale este 
reprezentat de Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru 
autovehicule şi pentru motoare de autovehicule. În anul 2011 acest sector a 
generat 10% din veniturile firmelor la nivelul polului de creştere, şi a fost 
reprezentat de o singură companie: Delphi Diesel Systems. Aceasta a fost una 
dintre investiţiile străine din zonă, finalizată în 2007 de un consorţiu din 
Luxemburg şi Franţa. Aportul mare al companiei adus economiei oraşului Iaşi, 
cum este şi cazul altor poli de creştere, subliniază importanţa investiţiilor străine 
directe în  dezvoltarea economiei locale. 
 
477. Pentru oraşul Iaşi, aceste investiţii străine sunt vitale pentru a reuşi să 
se menţină la un nivel de competitivitate. Pentru a încuraja investiţiile străine 
directe este nevoie de infrastructură de transport (de ex. modernizarea 
aeroportului, o bună infrastructură de conectivitate către aeroport, creşterea 
traficului aerian), precum şi de o bună infrastructură de conectivitate  cu pieţele 
(de ex. autostrăzi). Aceste investiţii trebuie să facă subiectul unei analize cost-
beneficiu aprofundate, pentru a şti sigur că fondurile publice nu sunt irosite. În 
acelaşi timp, trebuie reţinut faptul că, de obicei, creşterea economică se 
realizează treptat. Decizia unei persoane de a investi într-un oraş poate schimba 
economia oraşului în mod pozitiv. Cu cât este mai uşor pentru un investitor să 
ajungă în zonă, cu atât este mai mare probabilitatea de a exista investiţia. Chiar şi 
pentru acele sectoare care, din punct de vedere tehnic, presupun costuri mici de 
transport, distanţa faţă de pieţe reprezintă un criteriu important. De exemplu 
oraşul Cluj, care are un profil similar Iaşiului, are un sector IT de patru ori mai 
mare – pentru că se axează pe vecinătatea cu graniţa de vest. 
 
478. După cum a fost menționat anterior, este important să se 
conştientizeze riscurile care pot apărea odată cu venirea marilor investitori. 
După cum s-a observat din exemplul companiei Nokia la Cluj, o companie străină 
care hotărăşte să investească într-o zonă se poate decide la fel de repede să se 
relocheze în altă parte Astfel, este important să se încurajeze înfiinţarea de firme 
mici şi mijlocii şi crearea unei baze economice diversificate. 
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Tabelul 39. Motoare economice ale zonei metropolitane Iaşi, în 2011 

    IAŞI   INDICATORI 

    

Nr. de 
companii 

Nr. de 
angajați 

Venituri 
(Euro) 

Profit (Euro)   Coeficient 
de 

localizare 

Angajați 
pe 

companie 

Venituri pe 
companie 

Profit pe 
companie 

    14.459 77.665 3.105.178.435 145.034.619           

1 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

594 5.602 214.227.909 8.412.591  1,54 9 360.653 14.163 

2 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte de 
exterior  

108 3.125 37.582.286 2.164.543  1,52 29 347.984 20.042 

3 Restaurante și servicii de catering 267 2.303 29.703.821 808.736  1,78 9 111.250 3.029 

4 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice 
pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule 

1 2.070 305.003.411 11.039.193  1,78 2.070 305.003.411 11.039.193 

5 Distribuţia energiei electrice  2 1.582 147.254.503 1.668.292  4,83 791 73.627.252 834.146 

6 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane 
de călători 

32 1.543 21.314.752 610.084  1,93 48 666.086 19.065 

7 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 3 1.521 67.328.671 4.710.810  21,55 507 22.442.890 1.570.270 

8 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 
management 

483 1.441 39.451.970 4.012.980  1,74 3 81.681 8.308 

9 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 

160 1.383 63.783.429 6.916.207  1,67 9 398.646 43.226 

10 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 223 1.211 30.229.195 832.452  1,39 5 135.557 3.733 

11 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică în 
domeniu  

349 1.149 23.536.071 5.276.962  1,37 3 67.439 15.120 

12 Transporturi cu taxiuri  216 1.134 4.954.399 74.279  3,03 5 22.937 344 

13 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 202 1.123 22.664.024 2.443.117  1,96 6 112.198 12.095 

14 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 35 1.090 42.740.453 433.758  1,14 31 1.221.156 12.393 
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15 Activităţi de call center 12 1.076 9.768.810 400.224  4,89 90 814.068 33.352 

16 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3 1.030 24.894.124 984.776  1,41 343 8.298.041 328.259 

17 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 289 926 12.344.566 773.806  1,59 3 42.715 2.678 

18 Instalaţii electrice 133 909 24.656.222 1.425.148  1,27 7 185.385 10.715 

19 Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  160 888 3.345.699 160.848  2,01 6 20.911 1.005 

20 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, 
în magazine specializate 

196 844 55.147.964 3.540.445  1,14 4 281.367 18.063 

21 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau închiriate 

281 832 24.965.425 3.651.588  1,83 3 88.845 12.995 

22 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi 
accesorii pentru acestea, din oţel 

3 746 83.260.168 54.971  6,60 249 27.753.389 18.324 

23 Colectarea deşeurilor nepericuloase 12 701 9.828.631 121.654  1,20 58 819.053 10.138 

24 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare  57 579 46.673.348 823.177  1,82 10 818.831 14.442 

25 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de 
viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 

4 563 31.247.796 1.383.998  2,41 141 7.811.949 346.000 

26 Activităţi de asistenţă medicală specializată 115 558 10.607.930 1.173.098  1,59 5 92.243 10.201 

27 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru 
autovehicule 

102 542 42.216.311 2.122.803  1,69 5 413.885 20.812 

28 Alte activităţi de servicii privind tehnologia 
informaţiei 

53 480 13.163.235 1.674.611  4,45 9 248.363 31.596 

29 Alte activităţi de tipărire 58 475 17.699.562 773.503  1,82 8 305.165 13.336 

30 Activităţi de întreţinere peisagistică 18 433 5.072.872 84.365   3,07 24 281.826 4.687 
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479.  În Iaşi există anumite sectoare economice care au un potenţial 
investiţional semnificativ. Firmele din domeniul IT, Consultanţă, Inginerie sau 
Medicină au o reprezentare bună la nivel local, și ar putea deveni, pe viitor, surse 
importante pentru schimbările tehnologice pornite din interior. Aceste sectoare 
cuprind un procent mare de companii mici şi mijlocii, care pot beneficia de sprijin 
din partea sectorului public. 
 
480. În ceea ce priveşte generarea de locuri de muncă, cele mai prolifice 
sectoare sunt în domeniul serviciilor publice. Astfel, în anii de creștere 
economică accentuată din perioada 2005-2008, au fost generate aproximativ 
3.600 de locuri de muncă noi în sectoarele Distribuţia energiei electrice şi 
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Creşterea 
numărului de locuri de muncă în sectorul Transporturi publice ar putea reflecta 
mobilitatea ridicată din zonă şi ar trebui analizat în detaliu pentru a se vedea 
dacă poate beneficia de fondurile POR. 
 
481. Printre sectoarele mari care au generat locuri de muncă la nivel local 
se află anumite sectoare care au reuşit să aducă ceva nou pe piaţă şi care au 
potenţial creativ. În această categorie sunt cuprinse Activităţile de consultanţă 
pentru afaceri şi management, Activităţile de inginerie şi consultanţă tehnică 
legată de acestea, Serviciile în tehnologia informaţiei, Activităţile de asistenţă 
medicală specializată, Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, 
Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor sau Activităţile de 
arhitectură. Procentul mare de sectoare care au generat locuri de muncă şi ale 
căror activităţi se bazează pe cunoaştere şi creaţie reprezintă, pentru oraşul Iaşi, 
un indiciu al potenţialului ridicat pentru modificările tehnologice pornite din 
interior. 

Tabelul 40. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Iaşi, între 2005-2008 
 

Sector 
Locuri de muncă 

generate  

Distribuţia energiei electrice  2.105 

Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 1.602 

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 938 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 876 

Restaurante 671 

Activităţi de protecţie şi pază  584 

Transporturi cu taxiuri  566 

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 540 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 491 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea 478 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 453 

Instalaţii electrice 438 

Transporturi rutiere de marfă 405 

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 388 

Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 288 

Activităţi de asistenţă medicală specializată 230 

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 225 
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Sector 
Locuri de muncă 

generate  

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 201 

Fabricarea de aparate electrocasnice 194 

Activităţi specializate de curăţenie 190 

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 178 

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 173 

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 143 

Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  139 

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 135 
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor 
sanitare 129 
Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule 128 

Colectarea deşeurilor nepericuloase 128 

Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 127 

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 120 

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie şi cofetărie proaspete 119 

Alte lucrări speciale de construcţii 110 

Activităţi de arhitectură 110 

Comerţ cu ridicata al băuturilor 104 

Sursa datelor: ListăFirme 

 
482. Între 2008 şi 2011 locurile de muncă generate în cadrul polului de 
creştere Iaşi au fost destul de puține. . Doar o serie de sectoare au reuşit să 
genereze mai mult de 100 de locuri de muncă în această perioadă. Sectorul cel 
mai prolific a fost reprezentat de Fabricarea de echipamente electrice şi 
electronice pentru autovehicule, care a generat aproximativ 2.000 de locuri de 
muncă. Toate aceste locuri de muncă au fost create  de către o singură companie 
– Delphi Diesel Systems.  
 
483. Cu toate acestea,  câteva sectoare ale căror activităţi se bazează pe 
cunoaştere şi creaţie au reuşit să facă faţă  destul de bine crizei economice. De 
exemplu, sectoare precum  Serviciile în tehnologia informaţiei, Activităţile de 
asistenţă medicală specializată sau Alte activităţi de servicii privind tehnologia 
informaţiei, au reuşit să ajute economia să avanseze în perioada de după criză. 
 

Tabelul 41. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Iaşi, între 2008-2011 
 

Sector 
Locuri de muncă 
generate  

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule 1.942 

Activităţi de call center 971 

Restaurante și servicii de catering 420 

Activităţi de întreţinere peisagistică 411 

Activităţi de asistenţă spitalicească  292 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 274 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 265 
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Sector 
Locuri de muncă 
generate  

Activităţi de asistenţă medicală specializată 231 

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 219 

Creşterea păsărilor 189 

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 180 

Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 168 

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 161 

Activităţi specializate de curăţenie 157 

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 149 

Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  130 

Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 123 

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 122 

Alte activităţi de creditare 118 

Turnarea metalelor neferoase uşoare 110 

Transporturi rutiere de marfă 109 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 101 

Sursa datelor: ListăFirme 
 
484. Deşi nu este la fel de prolific precum alţi poli de creştere, oraşul Iaşi 
are potenţialul de dezvoltare al unui nod important pentru economiile bazate 
pe cunoaştere şi creaţie. Astfel, investiţiile POR care au ca scop îmbunătăţirea 
mediului de afaceri din oraş ar trebui să se axeze şi pe încurajarea sectoarelor 
nou apărute – de ex. prin dezvoltarea infrastructurii IT, prin sprijinirea dezvoltării 
infrastructurii aeroportuare (care ajută lucrătorii din domeniul tehnologic să 
călătorească mult mai uşor), prin investiţii privind îmbunătățirea calitatății vieţii 
şi prin oferirea de suport (de ex., echipament tehnic) universităţilor şi centrelor 
de cercetare şi dezvoltare. 
 
485. Analiza shift-share pentru perioada 2005-2008 arată faptul că 
sectoarele ale căror activităţi se bazează pe cunoaştere şi creaţie se află printre 
principalele motoare economice ale zonei. Dintre cele 30 de motoare 
economice ale oraşului Iaşi, 11 au fost „Câştigătoare” între 2005 şi 2008. Printre 
acestea regăsim Serviciile în tehnologia informaţiei, Activităţile de inginerie şi 
consultanţă tehnică legată de acestea sau Activităţile de consultanţă pentru 
afaceri şi management.  
 
486. În categoria celor 13 sectoare „Perdante” şi a „Marilor perdanţi” au 
fost incluse atât sectoare mari, cum sunt Construcţiile, precum şi sectoare mai 
mici de tipul Fabricării ţevilor şi conductelor. Prezenţa sectorului de Construcţii 
în categoria „Marilor perdanţi” arată faptul că acest sector s-a contractat pe plan   
local, cu toate că s-a extins la nivel naţional. Este posibil ca aceasta să fi fost 
cauzată de creşterea rapidă de locuri de muncă în anii precedenţi şi de  
contractarea ulterioară a acestora. De exemplu, este posibil  ca o serie de 
proiecte mari de dinainte de anul 2005 să fi contribuit la extinderea rapida a 
acestui sector, însă odată cu finalizarea proiectelor respective sectorul s-a 
contractat. 
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Figura 63.  Analiza shift-share pentru polul de creştere Iaşi, pentru 2005-2008 

 
Sursă de date: ListăFirme 

 
487. Din analiza shift-share pentru perioada 2008-2011 reiese faptul că 
economia oraşului Iaşi a fost afectată foarte mult de criză. Dintre marile 
motoare economice, doar câteva au fost câştigătoare, însă, de obicei, acestea au 
avut un procent mic de angajare. Este frapant faptul că principalele motoare 
economice au intrat în categoria sectoarelor „Perdante” sau a „Marilor 
perdanţi”. Totodată, este interesant și faptul că şi sectorul de Servicii în 
tehnologia informaţiei a fost catalogat ca fiind unul dintre „Marii perdanţi” în 
această perioadă de timp.  Acesta poate fi un indiciu  că oraşul Iaşi a pierdut din 
forţa de muncă în detrimentul altor centre de tehnologia informaţiei atât din 
ţară, cât şi din străinătate. 
 

Figura 64. Analiza shift-share pentru polul de creştere Iaşi, pentru  2008-2011 

 
Sursă de date: ListăFirme 
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488. În ciuda performanţei slabe din anii care au urmat crizei economice, 
oraşul Iaşi are, în continuare, un avantaj competitiv în sectorul activităţilor 
bazate pe cunoaştere şi creaţie. Faptul că  Iaşiul reprezintă un centru universitar 
puternic le asigură firmelor un flux constant de lucrători în domeniul cunoaşterii. 
Este de la sine înţeles că simpla existenţă a unor universităţi de renume nu 
reprezintă o garanţie certă pentru o creştere economică susţinută În România 
mai există şi alte oraşe de dimensiuni similare al căror sector universitar nu este 
la fel de prolific, însă nivelul economic este cu mult mai crescut, în comparaţie cu  
Iaşiul.  
 
489. Investiţiile publice, precum cele încurajate prin POR, au ca scop  
îmbunătăţirea avantajului competitiv al oraşului Iaşi în sectorul activităţilor 
bazate pe cunoaştere. O parte dintre aceste investiţii au fost discutate anterior. 
O listă completă de recomandări va apărea doar după o analiză detaliată a 
situației locale (de ex., o analiză inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 
2014-2020).  
 

Planificarea spațială  
490. Oraşul Iaşi este unul dintre polii de creştere care are nevoie de o 
planificare spaţială solidă. Această situaţie este influenţată şi de construcţiile 
ridicate după 1989.  
 
491. Per ansamblu, masa construită a polului de creştere Iaşi s-a extins cu 
17% între 1992 şi 2012. Un procent mare din creşterea absolută a avut loc în Iaşi, 
deşi, în termeni relativi, au mai existat o serie de localităţi periurbane care au 
fost martorele unei creşteri rapide – ca de exemplu Valea Lupului, Miroslava, 
Rediu sau Bârnova. După cum observăm, un procent mare din noile construcţii 
nu a fost realizat într-o manieră sustenabilă. 

Tabelul 42. Masa construită în localităţile din Zona metropolitană Iaşi 
UAT 1992 2002 2012 % de schimbare între 1992 şi 2012 

(în hectare) 

Aroneanu 278 284 287 3.11% 
Bârnova 482 522 569 18.03% 
Ciurea 771 850 888 15.17% 
Holboca 645 671 696 7.81% 
Iași 3,596 3,966 4,224 17.49% 
Lețcani 418 420 474 13.37% 
Miroslava 635 919 993 56.37% 
Popricani 658 751 777 18.05% 
Rediu 329 381 401 22.02% 
Schitu Duca 540 568 570 5.65% 
Tomești 449 481 506 12.67% 
Ungheni 294 303 313 6.12% 
Valea Lupului 95 105 167 75.55% 
Victoria 443 443 443 0.00% 

TOTAL 9,633 10,664 11,308 17.39% 
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492. Multe dintre constucţiile noi din zonele periurbane se prezintă precum  
cele din imaginea de mai jos. Acestea sunt locuințele mari, detașate, 
unifamiliale, care respectă un tipar de construcţie axat pe o densitate mică.  
 

 
 
493. În figura de mai jos se poate observa modul în care arată aceste 
construcţii periurbane la scara completă a polului de creştere Iaşi. Este evident 
că atât construcţiile noi, cât şi satele care s-au dezvoltat înainte de 1989, 
respectă un tipar bazat pe construcţii  împrăștiate. Extinderea serviciilor publice 
către aceste zone periurbane (fie că vorbim de apă, canalizare, drumuri, 
transport public, gaze naturale sau iluminat stradal) va necesita resurse 
financiare mari şi un consum mare de energie. 

Figura 65. Masa urbană a polului de creştere Iaşi 
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494.  Din acest motiv este important ca viitoarele investiţii POR să nu  
beneficieze doar de tipare solide de dezvoltare spaţială, ci şi să încerce să 
contureze dezvoltarea spaţială viitoare într-o manieră sustenabilă. Pentru 
majoritatea proiectelor (de ex. infrastructura serviciilor publice sau investiţiile în 
afacerile la nivel local) o simplă analiză cost-beneficiu poate demonstra că 
accentul pus pe comunităţile dense şi compacte reprezintă o mai bună 
oportunitate decât dacă aceleaşi investiţii au ca ţintă o zonă de dezvoltare mai 
puţin densă. În acelaşi timp, trebuie luată în considerare şi topografia zonei, care 
a stat şi va continua să stea la baza noii dezvoltării urbane de-a lungul mai multor 
coridoare de creştere economică. 

Figura 66. Topografia polului de creştere Iaşi 
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Ploieşti 
 

Infrastructura regională 
495. La nivel regional, oraşul Ploieşti se află în zona de influenţă a 
municipiului Bucureşti. Mai mult decât atât, distanța de 60 de minute de parcurs 
cu mașina până în centrul oraşului se suprapune rezervei de timp aferentă 
municipiului Braşov. Astfel, este destul de greu de stabilit cu exactitate zona de 
influenţă a oraşului Ploieşti, precum şi câmpurile gravitaţionale ale altor oraşe.  
 
496. Este evident faptul că Ploieştiul are de câştigat ca urmare a poziţionării 
sale între cele două oraşe. De fapt, oraşul Ploieşti nu trebuie analizat în mod 
izolat, ci trebuie să fie considerat ca parte a coridorului de creştere Bucureşti-
Ploieşti-Braşov. Cu cât Ploieştiul are o interconectare mai bună cu aceste două 
oraşe şi cu alte zone urbane din regiune (de ex. Târgovişte, Piteşti, Buzău), cu atât 
vor exista mai multe beneficii pe termen lung. Ploieşti aparţine celei mai mari şi 
mai dense aglomerări urbane din România – o zonă cu aproximativ 4 milioane de 
locuitori, care generează 50% din veniturile totale ale firmelor la nivelul întregii 
ţări. 
 
497. Prin urmare, elaborarea proiectelor de infrastructură regională pentru 
Ploieşti are o importanţă vitală. La nivelul fiecăreia dintre cele patru rezerve de 
timp, oraşul Ploieşti va beneficia ca urmare a creşterii accesibilităţii şi a 
conectivităţii îmbunătăţite. 
 
498. În cadrul ariei de 20 de minute de parcurs cu mașina față de centrul 
orașului regăsim o populație de 305.000 locuitori, generând 2,9% din totalul 
veniturilor firmelor la nivel de țară. În această zonă nu sunt orașe mari, însă 
există 6 localități ale căror populație depășește 5.000 de locuitori; pe ansamblu, 
orașul Ploiești este înconjurat de zone rurale cu o densitate ridicată. Astfel, 
îmbunătățirea accesibilității între aceste așezări rurale și Ploiești, precum și 
extinderea infrastructurii serviciilor publice și a facilităților către zonele 
periurbane pot  contribui la urbanizarea continuă a acestei zone. 
 

PLOIEȘTI  
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499. În cadrul ariei de 40 de minute de parcurs cu mașina față de centrul 
orașului regăsim o populație de 556.000 locuitori, care generează 3,44% din 
totalul veniturilor firmelor la nivel de țară. La această scară polul de creștere 
Ploiești este printre cele mai prolifice prin masa economică și demografică 
semnificativă. În afara orașului Ploiești, această zonă are o caracteristică 
predominant rurală, având, însă, o densitate ridicată. La nivelul României este 
considerată drept una dintre zonele cu un potențial real de urbanizare viitoare, 
odată cu dezvoltarea ulterioară existând probabilitatea ca zona să devină cu 
adevărat urbană (prin intermediul sistemului de interconectare a localităților 
urbane, suburbane și perirurbane). 

Figura 67. Rezervele de timp aferente zonelor din jurul oraşului Ploieşti 

 
 
500. La scară mare, Ploieștiul se propagă către zona Bucureşti-Ilfov, având 
legături cu multe orașe din regiune (de exemplu Târgovişte, Câmpina sau 
Buftea). În acest sens au fost deja realizate o serie de proiecte privind 
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infrastructura de conectivitate, cum este autostrada Bucureşti-Ploieşti și altele 
care sunt în stadiul de proiect. Această zonă este singura din România unde 
infrastructura de conectivitate poate asigura cel mai mare beneficiu. Totuși,  
rămâne la latitudinea autorităților locale, județene și regionale să decidă care 
sunt proiectele care vor avea prioritate. 
 
501. Pentru o imagine mai clară a necesităţilor infrastructurii regionale în 
afara zonei de influenţă a oraşului Ploieşti, am elaborat o hartă de conectivitate 
pentru Regiunea Sud-Est. Anexa 5 include o descriere mai detaliată a 
metodologiei utilizate pentru calcularea indicelui de conectivitate regională. 
Ideea de bază este identificarea centrelor urbane cheie ale unei regiuni, şi 
determinarea gradului de conectivitate între aceste centre şi alte localităţi. 
Zonele urbane oferă oportunităţi importante (de ex. educaţie, centre medicale,  
locuri de muncă), şi cu cât sunt mai bine conectate cu localităţile mai mici (care 
nu pot oferi unele dintre aceste servicii cheie), cu atât standardul de viaţă al 
persoanelor din regiunea respectivă este mai ridicat. Indicele de conectivitate nu 
oferă doar informaţii despre drumurile regionale care necesită reabilitare, ci şi o 
prezentare generală a zonelor îndepărtate care ar beneficia de pe urma unei 
conectivităţi mai bune.  

Figura 68. Indicele de conectivitate al Regiunii Sud 

 
 
502. Primul lucru care se observă pe harta de mai sus este diferența dintre 
nordul şi sudul regiunii. Partea nordică a regiunii este mai urbanizată şi mai bine 
conectată, pe când partea sudică este mai puţin urbanizată şi mai slab conectată. 
Zona sudică este, de altfel, una dintre cele mai sărace zone din România. 
 

Mediul de afaceri 
503. Orașul Ploieşti s-a dezvoltat prin intermediul, și în jurul, industriei 
petroliere din regiune. Deși industria petrolieră nu mai reprezintă un angajator 
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major, rămâne, totuși, unul dintre cei mai mari generatori de venituri la nivel 
local. În 2011, cele 8 companii care activau în sectorul Fabricarea produselor 
obținute din prelucrarea țițeiului au generat peste 25% din veniturile firmelor la 
nivelul polului de creștere. În același timp, în cadrul sectorului a fost angajat un 
procent de 0,78% din forța de muncă locală.  
 
504. Există și alte sectoare care desfăşoară activităţi în domeniul petrolului 
și care oferă un avantaj competitiv orașului Ploiești: Transportul prin conducte 
(reprezentat de una dintre marile companii de stat – CONPET SA), Activitățile de 
servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale și, într-o oarecare 
măsură, Activităţile de inginerie şi consultanţă tehnică în domeniu. Dacă grupăm 
toate aceste sectoare, baza ocupațională din sectorul petrolier și în sectoarele 
care desfăşoară activităţi în domeniul petrolier se ridică la 11%. 
 
505. Dintre cele 30 de motoare economice importante, cel mai mare din 
punct de vedere ocupațional îl reprezintă Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte de exterior. Acesta cuprinde un număr mare de companii și este 
susținut de un val de investiții străine. Deși veniturile generate de acest sector 
sunt destul de mici (doar 0,67% din totalul veniturilor firmelor la nivelul polului 
de creștere), în acest domeniu fost angajat un procent de 4,4% din forța de 
muncă locală. În general, locurile de muncă disponibile în cadrul acestui sector 
sunt slab plătite și, cu excepția cazurilor când companiile creează propriile linii 
vestimentare (de ex., lucrează prin contracte de prelucrare în lohn), nu sunt 
domenii cu adevărat inovatoare. 
 
506. Al doilea mare motor economic la nivelul polului de creștere îl 
reprezintă Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru 
autovehicule și pentru motoare de autovehicule. Sectorul este reprezentat prin 
intermediul unei singure companii – Yazaki Group, o investiție japoneză din anul 
2003. Astfel, deși orașul Ploieşti beneficiază de un avantaj competitiv la nivelul 
acestui sector, este, de asemenea, predispus riscurilor viitoare. Dacă Yazaki 
hotărăște să se relocheze în altă parte, orașul Ploieşti va pierde, peste noapte, 
avantajul competitiv pe care îl are la nivelul acestui sector.  
 
507. Investițiile publice care au ca scop încurajarea mediului de afaceri local 
vor trebui să ia în considerare caracterul dominant pe care îl are industria 
petrolieră. În măsura în care infrastructura publică necesară acestei industrii nu 
este disponibilă (de ex. drumuri de conectivitate, trasee asigurate prin 
transportul public), POR ar putea finanța aceste investiții.  
 
508. În același timp, este foarte important să se conștientizeze faptul că o 
economie bazată pe resurse nu are viitor pe termen lung. Într-un final, resursele 
de tipul combustibilului fosil se epuizează. Alături de Constanța, orașul Ploiești 
are una dintre bazele economice cele mai omogene (conform măsurătorilor 
Indexului Hachman) la nivelul tuturor celor șapte poli de creștere. Din acest 
motiv este important ca autoritățile locale să încurajeze, atunci când este cazul, 
apariția sectoarelor noi și să promoveze întreprinderile mici şi mijlocii. 
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Tabelul 43. Motoare economice ale zonei metropolitane Ploieşti, în 2011 

    PLOIEŞTI   INDICATORI 

    

Nr. de 
companii 

Nr. de 
angajați 

Venituri (Euro) Profit (Euro)   Coeficient 
de 

localizare 

Angajați 
pe 

companie 

Venituri pe 
companie 

Profit pe 
companie 

    7.938 84.928 6.140.631.919 242.329.904           

1 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 

58 3.725 40.791.844 2.365.517  1,65 64 703.308 40.785 

2 Fabricarea de echipamente electrice şi 
electronice pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule 

1 3.489 141.752.929 3.545.999  2,75 3.489 141.752.929 3.545.999 

3 Transporturi rutiere de marfă 380 3.293 194.296.544 5.638.511  1,59 9 511.307 14.838 

4 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor 
proaspete, în magazine specializate 

38 2.388 397.253.807 26.765  22,53 63 10.454.048 704 

5 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică în 
domeniu  

255 2.358 91.552.168 8.779.101  2,56 9 359.028 34.428 

6 Distribuţia energiei electrice  4 2.079 158.747.851 15.606.364  5,81 520 39.686.963 3.901.591 

7 Transport prin conducte 1 1.985 79.118.500 6.611.308  12,00 1.985 79.118.500 6.611.308 

8 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului 
brut şi gazelor naturale 

27 1.679 154.907.822 13.810.398  12,14 62 5.737.327 511.496 

9 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

356 1.601 60.319.961 1.582.835  1,80 4 169.438 4.446 

10 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de 
patiserie şi cofetărie proaspete 

83 1.489 36.704.646 3.188.043  1,12 18 442.225 38.410 

11 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi 
construcţii 

3 1.477 15.805.534 10.354  9,29 492 5.268.511 3.451 

12 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice 

69 1.453 36.627.285 2.271.323  1,83 21 530.830 32.918 
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13 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 10 1.278 31.708.600 3.388.847  1,60 128 3.170.860 338.885 

14 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 185 1.257 31.055.036 1.091.439  1,32 7 167.865 5.900 

15 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de 
aer condiţionat 

180 1.185 35.637.431 2.266.328  1,31 7 197.986 12.591 

16 Transporturi urbane, suburbane şi 
metropolitane de călători 

13 1.157 16.718.579 54.711  1,32 89 1.286.045 4.209 

17 Creşterea păsărilor 7 997 55.764.509 1.968.600  3,92 142 7.966.358 281.229 

18 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
pentru fluide 

13 973 46.999.403 3.537.949  5,34 75 3.615.339 272.150 

19 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de 
viteză şi a elementelor mecanice de 
transmisie 

2 852 81.438.970 20.012.438  3,34 426 40.719.485 10.006.219 

20 Comerţ cu ridicata nespecializat 230 810 56.066.698 2.978.727  1,34 4 243.768 12.951 

21 Instalaţii electrice 108 780 33.231.091 3.259.972  1,00 7 307.695 30.185 

22 Activităţi de întreţinere peisagistică 7 677 6.387.504 219.210  4,39 97 912.501 31.316 

23 Alte lucrari speciale de construcţii 92 665 20.433.770 1.849.047  1,66 7 222.106 20.098 
24 Fabricarea produselor obţinute din 

prelucrarea ţiţeiului 
8 663 1.538.747.984 37.640  8,29 83 192.343.498 4.705 

25 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice 
n.c.a. 

7 651 14.263.807 900.159  6,89 93 2.037.687 128.594 

26 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi 
produselor zaharoase 

5 639 73.105.232 547.386  5,98 128 14.621.046 109.477 

27 Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

121 537 16.717.914 3.404.432  1,08 4 138.165 28.136 

28 Transporturi cu taxiuri  216 514 3.994.227 259.242  1,26 2 18.492 1.200 

29 Fabricarea produselor din tutun 1 502 33.526.752 1.286.943  13,48 502 33.526.752 1.286.943 
30 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 33 454 2.954.260 390.382   1,21 14 89.523 11.830 
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509. De obicei, companiile mici şi mijlocii înfiinţate la nivel local contribuie 
la puterea economică a polului de creştere. Un sector devine mai puternic 
atunci când cuprinde un număr mare de firme. În cazul în care una dintre firme 
intră în faliment, există posibilitatea ca altă companie să îi ia locul. La fel, se 
poate ca o firmă înfiinţată de un antreprenor local să fie mai bine înrădăcinată 
comparativ cu o firmă din exterior care pătrunde pe piaţa locală. 
 
510. O singură companie a reuşit să creeze cele mai multe locuri de muncă, 
însă majoritatea acestora au fost generate în cadrul sectoarelor dispersate. . 
Yazaki Group a început activitatea din Ploieşti în 2003 cu o întreprindere mică, 
anagajând, iniţial, aproximativ 200 de persoane. La momentul de vârf al creşterii 
economice, numărul de angajaţi ai companiei ajunsese la 3.900 de angajaţi. 
Totuşi, este frapant faptul că noile locuri de muncă au fost generate în cadrul 
sectoarelor dispersate. .Această tendinţă a devenit mai evidentă în anii care au 
urmat crizei economice. 

Tabelul 44. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Ploieşti, între 2005-2008 

Sector 
Locuri de muncă 

generate 

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare 
de autovehicule 2.350 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 1.766 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică în domeniu  1.438 

Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 1.232 

Activităţi de protecţie şi gardă 1.121 

Transporturi rutiere de marfă 751 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 701 

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 392 

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 378 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 375 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 359 

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 358 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 354 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 351 

Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic 319 

Instalaţii electrice 317 

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 305 

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie şi cofetărie proaspete 301 

Restaurante 286 

Transporturi de marfă pe calea ferată 276 

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 248 

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 239 

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 222 

Creşterea păsărilor 213 

Activităţi de arhitectură 200 

Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 200 

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 193 
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Sector 
Locuri de muncă 

generate 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 191 

Producţia de energie electrică 175 
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare 168 

Transporturi cu taxiuri  167 

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 163 

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 159 

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 158 

Sursa  : ListăFirme 
 

511. Între 2008 și 2011 economia locală a orașului Ploiești a avut de suferit.   
Doar câteva sectoare au reușit să creeze mai mult de 100 de locuri de muncă, iar 
cele mai multe dintre acestea au fost în domeniul industriei ușoare de prelucrare 
și a serviciilor. Acesta lucru poate reprezenta un indiciu privind direcția către care 
se îndreaptă economia Ploieștiului pe viitor.  
 
Tabelul 45. Principalele locuri de muncă generate în polul de creștere Ploiești 
între 2008-2011 

Sector 

Locuri de 
muncă 

generate   

Comerț cu amănuntul  a fructelor și legumelor în magazine specializate  937 

Activități de servicii în domeniul peisajisticii  664 

Activități de anexe extracției petrolului și gazelor naurale  487 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exterioare)  389 

Restaurante și activități mobile de alimentație  335 

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie și  cofetărie proaspete 261 

Activități de programare și difuzare in domeniul televiziunii  236 

Transportul rutier de marfă  234 

Fabricarea de component electronice  213 

Eliberarea produselor farmaceutice în magazine specializate  199 

Activități medicale de specialitate  166 

Captarea, tratarea și distribuția apei  149 

Activități de programare a computerelor  146 

Agenții de publicitate  127 

Comerțul cu ridicata a mobile, covoarelor și aparatelor de iluminat 127 

Activităţi de agenţie de ocupare temporară a locurilor de muncă  127 

Alte activități de distracție și recreere  121 

Activități de consultanță pentru afaceri și management  117 

Fabricarea altor piese și accesorii pentru motoare de autovehicule 107 

Alte servicii poștale și de curierat  102 

Sursa datelor: ListăFirme 

 
512. Din analiza shift-share pentru perioada 2005-2008, reiese faptul că, în 
anii anteriori crizei, majoritatea sectoarelor „Câştigătoare” au fost cele din 
domeniul serviciilor. Dintre cele 30 de motoare economice, doar 7 au fost 
„Câştigătoare” în anii de boom economic  singurul sector câştigător în domeniul 
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petrolier a fost reprezentat de Activităţile de servicii anexe extracţiei petrolului 
brut şi gazelor naturale.  
 
513. În categoria „Câştigătorilor discutabili” au fost incluse 9 sectoare, 
majoritatea acestora fiind tot din domeniul serviciilor. Este interesant de 
menţionat faptul că în această categorie intră şi sectorul Fabricarea 
armamentului şi muniţiei. La scară naţională, numărul angajaţilor din acest sector 
a scăzut de la 7.300  la aproximativ 4.000, iar la nivel local a crescut de la 204 la 
900 de angajaţi. Declinul la nivel naţional se poate explica prin tehnologia 
rudimentară utilizată şi prin epuizarea unora dintre pieţele de export tradiţionale 
(urmare a semnării tratatelor internaţionale privind exportul de armament). La 
nivel local, creşterile din acest sector pot fi explicate, în linii mari, prin 
performanţa bună înregistrată de Fabrica de armament Mija. Un alt sector 
interesant al „Câştigătorilor discutabili” este reprezentat de Transporturile de 
marfă pe calea ferată care, la nivel naţional, a scăzut de la 22.700 de angajaţi la 
5.400 – scădere datorată, în mare măsură, restructurărilor din acest domeniu  
Totuşi, la nivel local, numărul angajaţilor din acest sector a crescut de la 674 la 
950, activitatea fiind axată  pe comerţul cu produse petroliere.  
 
514. În categoriile „Perdanților” şi „Marilor perdanţi” regăsim o serie de 
sectoare producătoare. Cel mai important dintre acestea este Fabricarea 
produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului – unul dintre „Marii perdanţi” între 
2005 şi 2008. La nivel naţional, numărul de angajaţi din acest sector a crescut de 
la 3.900  la aproximativ 5.000 de salariați , însă la nivelul oraşului Ploieşti a scăzut 
de la 1.660 la 1.180.  În condițiile în care într-o perioadă de creştere economică 
acest sector care se bazează pe resurse şi care a beneficiat de un avantaj 
competitiv la nivel local a înregistrat o scădere, este puţin probabil ca acesta să 
devinăun puternic motor economic pe viitor.  
 
 

Figura 69. Analiza shift-share pentru polul de creştere Ploieşti, 2005-2008 

 
Sursă de date: ListăFirme 
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515.  Este adevărat că, în perioada care a urmat crizei, acest sector a 
înregistrat o scădere continuă – de la 1.180 de angajaţi la 663. Faptul acesta ar 
putea indica epuizarea resurselor locale sau nivelul de exploatare din ce în ce mai 
scăzut. Este interesant de luat în seamă faptul că, deşi domeniul extracţiei 
petroliere a evoluat cu o bază ocupaţională redusă, sectorul Serviciilor de 
asistență în domeniul extracției petrolului și a gazelor naturale a crescut în mod 
constant – de la 1.190 de angajaţi în 2008 la 1.700 în 2011.  
 
516. În anii care au urmat crizei, au existat doar 6 sectoare „Câştigătoare” şi 
6 ale „Marilor perdanţi”. În categoria „Câştigătoarelor” au fost incluşi, exclusiv, 
furnizorii de servicii, însă în categoria „Marilor perdanţi” au fost incluse sectoare 
din domenii variate.  
 
517. La categoriile sectoarelor „Perdanți” şi „Maril perdanţi” predomină 
marile sectoare manufacturiere. Pe lângă Fabricarea produselor obţinute din 
prelucrarea ţiţeiului, printre sectoarele care au înregistrat performanţe slabe se 
regăsesc unele care sunt active în domeniul petrolier: Fabricarea utilajelor pentru 
extracţie şi construcţii, Transportul prin conducte şi Activităţile de inginerie şi 
consultanţă tehnică legată de acestea.  
 
Figura 70. Analiza shift-share pentru polul de creştere Ploieşti, pentru perioada 
2008-2011 

 
Sursă de date: ListăFirme 

 
518. Este evident faptul că, pe termen lung, oraşul Ploieşti nu va reuşi să 
devină un pol economic puternic în baza exploatărilor petroliere. Sectorul 
petrolier a înregistrat performanţe din ce în ce mai scăzute (asemeni sectoarelor 
anexe) şi există probabilitatea ca această situaţie să continue, din cauza epuizării 
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resurselor petroliere. Din acest motiv este important ca autorităţile locale să 
încurajeze crearea unei baze economice heterogene, precum şi modificarea 
accentului de pe exploatarea resurselor. În cele din urmă, creşterea economică 
se realizează  de către oameni; aşadar, cu cât mai multe oportunităţi există la 
nivel local, cu atât mai productivi vor fi şi oamenii. . 
 

Planificarea spațială  
519.  Zona metropolitană Ploieşti este destul de densă. Oraşul Ploieşti este 
înconjurat de un număr mare de comunităţi rurale şi periurbane. De fapt, după 
cum s-a menţionat anterior, Ploieşti aparţine celei mai dense şi mai mari 
aglomerări urbane şi rurale din România. Pe distanţa de 40 de minute de parcurs 
cu maşina, populaţia oraşului Ploieşti este de 556.000 de locuitori. 
 
520. Este evident faptul că populaţia numeroasă care locuieşte în Ploieşti 
are implicaţii la nivelul dezvoltării spaţiale – în special în ceea ce priveşte 
planificarea zonei metropolitane. În trecut, marea majoritate a localităţilor din 
împrejurimi erau rurale și aveau o conectivitate deficitară cu centrele urbane şi 
cu extinderea economiei, dar în prezent aceste comunităţi au devenit din ce în ce 
mai integrate în zona economică funcţională. Pe de o parte, circulaţia a crescut 
între aceste comunităţi şi oraşul Ploieşti; pe de altă parte, un procent mare al 
populației a început să se localizeze în comunitățile periurbane.   

Figura 71. Masa urbană a polului de creştere Ploieşti 
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521. Harta de mai sus oferă un indiciu cu privire la densitatea zonei 
metropolitane Ploieşti. Comunităţile periurbane cu cea mai mare densitate se 
regăsesc în sudul şi sud-estul oraşului, către Bucureşti. Aceste zone nu sunt 
prezentate pe harta de mai sus deoarece nu sunt considerate ca  fiind parte din 
Zona metropolitană Ploieşti (conform definiţiei actuale). Astfel, ar trebui analizat 
modul de reconfigurare a zonei metropolitane pentru perioada de progamare 
2014-2020 – în special dacă se dovedeşte că beneficiile depăşesc cheltuielile  şi, 
bineînţeles, dacă există dorinţa politică de implementare a acestei schimbări. 
 
522. După cum se observă în tabelul de mai jos, extinderea zonei 
metropolitane Ploieşti, conform definiţiei actuale, nu a fost una majoră – ba 
chiar a fost printre cele mai scăzute la nivelul celor şapte poli de creştere. De 
fapt, la nivelul zonelor metropolitane, oraşul Ploieşti este printre localităţile care 
au înregistrat cea mai slabă dezvoltare.   

 
Tabelul 46. Masa construită pentru localităţile din cadrul Zonei metropolitane 

Ploieşti 
UAT 1992 2002 2012 % de schimbare între 1992 şi 2012 

                                                             (în hectare) 

Ariceștii Rahtivani 414 434 583 40.89% 
Băicoi 957 966 1030 7.62% 
Bărcănești 472 474 504 6.78% 
Berceni 346 348 387 11.83% 
Blejoi 383 437 524 36.70% 
Boldești-Scăeni 673 677 714 6.21% 
Brazi 830 835 859 3.49% 
Bucov 459 484 533 16.08% 
Dumbrăvești 317 334 343 8.21% 
Păulești 375 409 465 23.81% 
Ploiești 3,039 3,120 3,238 6.55% 
Plopeni 141 141 152 7.66% 
Târgșoru Vechi 397 437 690 73.72% 
Valea Calugarească 569 583 606 6.45% 

TOTAL 9,372 9,679 10,628 13.40% 

 
523. Localităţile metropolitane care au înregistrat cea mai mare dezvoltare 
se află în partea de sud a oraşului Ploieşti. Municipiile care s-au dezvoltat cel 
mai rapid şi care, în marea lor majoritate, nu sunt parte a zonei metropolitane, se 
află  tot în sudul oraşului.  
 
524. Extinderea faţadelor urbane către sud poate fi explicată prin 
intermediul a doi factori importanţi. Pe de o parte, municipiul Bucureşti se află 
în partea de sud şi exercită o atracţie gravitaţională foarte puternică –  în 
contextul în care oamenii se relochează în sudul oraşului Ploieşti, aceştia sunt 
mai aproape de capitală. Pe de altă parte, topografia acestei zone face ca 
extinderea urbană să se deplaseze către sud (a se vedea imaginea de mai jos). În 
partea de nord, oraşul Ploieşti este încadrat de Munţii Carpaţi. 
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Figura 72. Topografia polului de creştere Ploieşti 

 
 
525. Pentru ca planificarea spaţială să fie folosită într-un mod strategic în 
cadrul perioadei de programare viitoare a POR, este important ca zona 
metropolitană Ploieşti să fie reconsiderată ţinând cont de o serie de linii 
funcţionale (partea de sud să cuprindă mai multe localităţi) şi să promoveze  
planificarea spaţială integrată pentru a preveni crearea de tipare pentru o 
dezvoltare nesustenabilă – cum a fost cazul oraşelor Iaşi şi Cluj-Napoca.  
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Timişoara 
 
 
 

Infrastructura regională 
526. Timişoara face parte din zona cu cea mai mare masă economică, 
exceptând municipiul Bucureşti. Pe distanța de 60 de minute de parcurs cu 
mașina de la marginea orașului, regăsim o populație de 950.000 de locuitori, care 
generează 6% din veniturile firmelor la nivel național. În cadrul acestei zone 
există două orașe de dimensiuni medii – Arad și Lugoj. Din perspectiva 
conectivității, dată fiind masa economică a regiunii, o infrastructură regională 
adecvată ar permite legături mai bune între Timişoara și aceste două orașe. 
Autoritățile publice au luat deja măsuri în acest sens. În prezent există o 
autostradă care face legătura între Timişoara și Arad, și care reduce în mod 
semnificativ distanţa rutieră dintre cele două localități. Mai mult decât atât, în 
acest moment se construiește autostrada de legătură între Timişoara și Lugoj, tot 
ca parte a coridorului IV TEN-T. 
 
527. Depășind distanța de 60 de minute de parcurs cu mașina, orașul 
Timişoara ar avea de beneficiat ca urmare a apropierii de marile localități. De 
exemplu, oraşele Reşița și Caransebeş sunt destul de aproape de centrul zonei 
metropolitane Timişoara. Construirea de drumuri express către aceste orașe va 
permite accesibilitatea orașului Timișoara la o piață și un bazin de forță de muncă 
mai mare și, în același timp, va ajuta locuitorii celor două orașe vecine să 
beneficieze de cât mai multe oportunități. Mai mult decât atât, dincolo de o zonă 
de acces rapid, regiunea Timişoara ar beneficia și de pe urma autostrăzii care ar 
face legătura cu Oradea. Un model economic gravitațional a fost implementat 
pentru a vedea ce autostrăzi și drumuri express propuse în cadrul master planului 
din domeniul transporturilor în anul 2006 ar fi cele mai adecvate. Una dintre cele 
mai puternice legături în acest sens s-a dovedit a fi între Timişoara și Oradea. 
 
528. Chiar și la o scară mai mică, investițiile în infrastructura regională sunt   
adecvate. În ceea ce privește distanța de 20 de minute de parcurs cu mașina, 
Timişoara este al doilea mare pol de creștere, atât din punct de vedere 
demografic, cât și economic. Acest context generează îmbunătățirea și/sau 

TIMIŞOARA 
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modernizarea infrastructurii către localitățile periurbane, către liniile de centură 
cu scopul de a ușura traficul în oraș sau a infrastructurii rețelelor de transport 
public integrat. În ceea ce privește distanța de 40 de minute de parcurs cu 
mașina, orașul Timișoara nu are aceeași caracteristică dominantă. Aici se 
generează o creștere economică modestă privind veniturile firmelor (la acest 
nivel activitatea economică este redusă), iar numărul locuitorilor face ca zona să 
fie cea mai mică la nivelul tuturor polilor de creștere. La o asemenea scară,   
puţine zone ar trebui să fie interconectate, dar sunt şi locuri care, în mod cert, 
vor avea de beneficiat ca urmare a poziţionării lor de-a lungul arterelor principale 
nou construite sau  în curs de realizare – cum ar fi autostrada care face legătura 
între Arad şi Lugoj. 

Figura 73.  Zona de influență imediată a orașului Timişoara 

 
 
529. După Ploieşti, Timişoara este unul dintre polii de creştere unde 
dezvoltarea continuă a infrastructurii de conectivitate este adecvată. Deşi zona 
metropolitană a oraşului Timişoara nu are aceeaşi densitate ca Ploieşti, aici  
regăsim o serie de localităţi care au de câștigat ca urmare a nivelului de 
„apropiere” dintre ele. Asemenea investiţii au fost realizate (de ex. sistemul de 
autostrăzi), dar pe viitor ar trebui să se aibă în vedere şi alte tipuri de 
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infrastructură. De exemplu, au existat discuţii cu privire la realizarea unui 
aeroport mai mare, care să fie situat între Timişoara şi Arad, și care, astfel, ar fi 
putut deservi ambele oraşe. S-a discutat şi cu privire la trenurile de mare viteză 
care să facă legătura între unele dintre principalele localităţi din regiune. De 
exemplu, un tren de mare viteză între  Timişoara - şi Arad ar aduce beneficii 
ambelor localităţi. O  asemenea  investiţie va fi putea fi realizată doar în urma 
unei riguroase analize cost-beneficiu. 
 
530. Pentru o imagine mai clară a necesităţilor în domeniul infrastructurii 
regionale în afara zonei de influenţă a oraşului Timişoara, am elaborat o hartă 
de conectivitate pentru Regiunea Vest. Anexa 5 include o descriere mai detaliată 
a metodologiei utilizate pentru calcularea indicelui de conectivitate regională. 
Ideea de bază o constituie identificarea centrelor urbane cheie ale unei regiuni, şi 
determinarea gradului de conectivitate între aceste centre şi alte localităţi. 
Zonele urbane oferă oportunităţi importante (cum ar fi. educaţie, centre 
medicale ,locuri de muncă), şi cu cât sunt acestea sunt mai bine conectate de  
localităţile mai mici (care nu pot oferi unele dintre aceste servicii cheie), cu atât 
standardul de viaţă al persoanelor din regiunea respectivă este mai ridicat. 
Indicele de conectivitate nu oferă doar informaţii despre drumurile regionale 
care necesită reabilitare, ci şi o prezentare generală a zonelor îndepărtate, care 
ar beneficia de pe urma conectivităţii crescute. 

Figura 74. Indicele de conectivitate al Regiunii Vest 
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531. Deşi Timişoara şi Arad formează cel mai prosper sistem urban din afara 
Bucureştiului, Regiunea are şi câteva arii caracterizate de sărăcie. Multe dintre 
zonele din estul şi sudul Regiunii sunt slab conectate şi relativ sărace. Acestea 
sunt în mare parte zone montane greu accesibile. 
 

Mediul de afaceri 
532. Timişoara este unul dintre centrele economice cele mai dinamice din 
România. Bazându-se pe vecinătatea cu graniţa de vest, Timişoara a reuşit să 
atragă multe învestiţii străine în ultimii 22 de ani, formând, împreună cu oraşul 
Arad, a doua mare zonă din România din punct de vedere al masei economice. 
 
533. Profilul polului de creştere Timişoara are o bază predominant 
manufacturieră. Zona a dezvoltat un avantaj competitiv puternic în ceea ce 
priveşte producţia de piese  auto. Alte motoare economice importante sunt  
fabricarea textilelor şi a încălţămintei, serviciile în tehnologia informaţiei, 
activităţile de inginerie şi consultanţă tehnică în domeniu şi industria de 
prelucrare a cărnii. 
 
534. Pentru o bună parte din perioada de tranziţie, Timişoara a fost al 
doilea mare centru economic după Bucureşti. Totuşi, la această poziţie a 
rivalizat cu oraşul Cluj-Napoca. Bazându-se mult pe industria manufacturieră, 
oraşului Timişoara îi este dificilsă susțină creşterea productivităţii. Dacă industria 
manufacturieră nu parcurge un proces continuu de schimbări tehnologice şi 
lucrătorii nu realizează un anumit nivel de productivitate – adică dacă nu le mai 
cresc încă două mâini sau dacă ziua nu va avea mai mult de 24 de ore, va fi foarte 
greu să producă dublu faţă de cât reuşesc în acest moment. Pe de altă parte, în 
oraşul Cluj-Napoca s-au dezvoltat multe sectoare de servicii puternice, care 
sprijină creşterea susţinută a productivităţii. De exemplu, un program de 
software poate fi copiat şi vândut pe termen aproape nelimitat, însă un bun fizic 
(de ex. cutia de viteză sau autoturismul) este produs şi poate fi comercializat o 
singură dată. Astfel, un program de software poate creşte productivitatea de mai 
multe ori (de ex. de la vânzarea programului către un client se ajunge la vânzarea 
către 3 miliarde de clienţi), pe când cineva care lucrează într-o fabrică de 
producţie atinge, destul de repede, nivelul maxim de productivitate. 
 
535. Este important ca autorităţile locale să stabilească modul în care ar  
putea profita la maximum de baza manufacturieră existentă şi, în acelaşi timp, 
să dezvolte o puternică bază de servicii puternice. Unele dintre sectoarele de 
servicii sunt considerate deja motoare de creştere economică, însă vor avea 
nevoie să fie susțiunte şi pe viitor. Printre aceste sectoare regăsim Serviciile în 
tehnologia informaţiei, Activităţile de inginerie şi consultanţă tehnică în domeniu, 
Activitățile de asistență medicală specializată sau Agenţiile de publicitate. 
 
536. Este la fel de important sprijinul oferit întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Sectoarele răspândite au tendinţa de a se adapta mai uşor în faţa riscurilor 
externe. Dacă o companie dă faliment sau se decide relocarea acesteia, o altă 
companie îi poate lua locul. 
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Tabelul 47. Motoare economice ale zonei metropolitane Timişoara, în 2011 
 

    TIMIŞOARA   INDICATORI 

    

Nr. de 
companii 

Nr. de 
angajați 

Venituri (Euro) Profit (Euro)   Coeficient 
de 

localizare 

Angajați pe 
companie 

Venituri pe 
companie 

Profit pe 
companie 

    21.601 127.798 6.822.187.403 430.369.453           

1 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice 
pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule 

8 8.540 509.039.960 9.252.394  4,47 1.068 63.629.995 1.156.549 

2 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru 
autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

20 5.496 440.095.276 33.487.679  4,32 275 22.004.764 1.674.384 

3 Fabricarea încălţămintei 68 4.292 69.672.092 4.272.661  2,36 63 1.024.590 62.833 

4 Transporturi rutiere de marfă 650 3.742 255.914.690 6.575.139  1,20 6 393.715 10.116 

5 Fabricarea calculatoarelor si echipamentelor 
periferice (module) 

6 2.489 53.851.163 2.022.573  7,64 415 8.975.194 337.096 

6 Restaurante 413 2.243 27.735.687 660.740  1,06 5 67.157 1.600 

7 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 63 1.969 181.700.793 5.077.578  1,25 31 2.884.140 80.596 

8 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 287 1.915 49.955.704 4.015.775  2,03 7 174.062 13.992 

9 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică în 
domeniu  

589 1.737 44.701.911 7.977.302  1,25 3 75.895 13.544 

10 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 88 1.678 28.674.930 1.268.185  1,45 19 325.851 14.411 

11 Prelucrarea si conservarea carnii 27 1.662 165.441.389 563.568  2,71 62 6.127.459 20.873 

12 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru 
măsură, verificare, control, navigaţie 

8 1.550 70.717.429 6.300.680  10,19 194 8.839.679 787.585 
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13 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu 
(exclusiv prin satelit) 

8 1.515 76.557.649 6.435.733  4,27 189 9.569.706 804.467 

14 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 

286 1.464 72.291.484 4.296.612  1,07 5 252.767 15.023 

15 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din 
material plastic 

17 1.338 52.401.535 6.557.015  4,85 79 3.082.443 385.707 

16 Distribuţia energiei electrice  3 1.232 135.676.966 51.035.183  2,29 411 45.225.655 17.011.728 

17 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 494 1.172 12.189.860 565.855  1,22 2 24.676 1.145 

18 Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  208 1.077 3.446.677 132.540  1,48 5 16.571 637 

19 Furnizarea de abur şi aer condiţionat  3 1.055 48.278.682 1.584.545  1,96 352 16.092.894 528.182 

20 Creşterea porcinelor 13 1.051 127.830.122 1.537.022  5,90 81 9.833.086 118.232 

21 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau închiriate 

473 1.034 84.183.906 18.455.095  1,38 2 177.979 39.017 

22 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a 
personalului 

26 904 9.164.103 727.654  1,52 35 352.466 27.987 

23 Activităţi de asistenţă medicală specializată 163 881 25.960.347 1.164.992  1,53 5 159.266 7.147 

24 Fabricarea de articole de lenjerie de corp  4 879 17.705.022 1.738.555  1,43 220 4.426.256 434.639 

25 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 3 864 66.874.614 4.869.745  6,27 288 22.291.538 1.623.248 

26 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 7 844 32.613.708 1.557.721  10,59 121 4.659.101 222.532 

27 Agenţii de publicitate 242 813 14.544.328 1.441.002  1,22 3 60.101 5.955 

28 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; 
consultanţă în domeniul fiscal 

448 798 12.845.515 3.465.019  1,27 2 28.673 7.734 

29 Operaţiuni de mecanică generală 63 785 20.327.164 2.440.901  2,18 12 322.653 38.744 

30 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 88 763 8.517.978 1.225.674   1,36 9 96.795 13.928 
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537. Sprijinirea mediului de afaceri local se poate realiza în mai multe feluri. 
Pe de o parte, autorităţile locale trebuie să ia în considerare profilul de afaceri al 
zonei. Având un puternic sector manufacturier dominant la nivel local, este 
important să se stabilească modul în care investiţiile publice pot ajuta aceste 
industrii. De exemplu, multe dintre fabricile de producţie s-au mutat în afara 
oraşului – atât din cauza faptului că terenurile aferente noilor construcţii la scară 
mare sunt, adesea, greu de găsit în oraşe (exceptând cazurile când noile investiţii 
reprezintă reamanejarea terenurilor industriale abandonate), cât şi din cauză că 
regulamentele UE impun aceste restricții. Pe de altă parte,  este importantă 
acordarea unei atenții deosebite cu privire la dinamica economică locală, precum 
și sprijinirea  altor sectoare aflate în curs de dezvoltare. 
 
538. Înainte de criza economică, în Timişoara, centrele de producţie 
generau cel mai mare număr de locuri de muncă; după criză, sectoarele de 
servicii au început să producă din ce în ce mai multe locuri de muncă. După cum 
se evidenţiază în tabelul de mai jos, cele mai mari cinci sectoare care au generat 
locuri de muncă (au creat, împreună, peste 9.200 de locuri de muncă) au fost din 
domeniul manufacturier – axându-se, în principal, pe fabricarea pieselor auto. 
Alte sectoare importante care au generat locuri de muncă sunt în domeniile 
industriei de prelucrare a cărnii, serviciilor de tehnologia informaţiei, cercetare şi 
consultanţă, serviciilor cu caracter general, precum şi a activităţilor care îşi aduc 
aportul pentru ca oraşul Timişoara să devină mai accesibil şi mai bine conectat – 
adică Transporturile aeriene de pasageri şi Lucrările de construcţii a drumurilor şi 
autostrăzilor. 

Tabelul 48. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Timişoara, între 2005-2008 

Sector 
Locuri de muncă 

generate 

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule 4.556 

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 1.386 

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 1.215 

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 1.148 

Fabricarea calculatoarelor şi echipamentelor periferice (module) 911 

Creşterea porcinelor 872 

Prelucrarea şi conservarea cărnii 534 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 407 

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 380 

Operaţiuni de mecanică generală 344 

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 317 

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 227 

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 223 

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 222 

Lucrări de îmbrăcare a podelelor şi a pereţilor 200 

Activităţi  de  call center 198 

Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare  166 

Lucrări de vopsitorie şi montări de geamuri 151 

Fabricarea altor produse din material plastic 139 
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Sector 
Locuri de muncă 

generate 

Alte activităţi de telecomunicaţii 138 

Transporturi aeriene de pasageri 135 

Activităţi de întreţinere peisagistică 128 

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 117 

Activităţi specializate de curăţenie 115 

Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 113 

Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 108 

 
 
539. După anul 2008, un singur sector manufacturier a continuat să 
genereze locuri de muncă  – Fabricarea altor piese şi accesorii pentru 
autovehicule şi pentru motoare de autovehicule. Principalele servicii care 
generau locuri de muncă erau în domeniul serviciilor. Este adevărat că 
majoritatea acestor sectoare nu reprezintă adevăraţii vectori de inovare (de ex. 
comerţul, protecţia şi paza, depozitări, transporturile, reparaţiile auto), însă au 
reuşit să asigure o supapă pentru baza economică afectată de criză.  

Tabelul 49. Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul 
polului de creştere Timişoara, între 2008-2011 

Sector 
 

Locuri de muncă generate 
  

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 1.761 
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule 1.435 

Transporturi rutiere de marfă 1.219 

Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 767 

Activităţi de protecţie şi gardă 689 

Depozitări 557 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 540 

Activităţi  de call center 519 

Prelucrarea şi conservarea cărnii 513 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 438 

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi produselor de curățat și lustruit 428 

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 357 

Activităţi de asistenţă medicală specializată 347 

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 345 

Manipulări 304 

Activităţi de testări şi analiză tehnică 297 

Restaurante 297 

Agenţii de publicitate 288 

Fabricarea altor echipamente electrice 263 

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie şi cofetărie proaspete 247 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 230 

Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 214 

Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare  211 

Fabricarea altor produse din material plastic 193 

Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine 190 
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Sector 
 

Locuri de muncă generate 
  

specializate 

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 158 

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 158 

Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 139 

Fabricarea încălţămintei 138 

Creşterea porcinelor 131 

Fabricarea altor produse din cauciuc 130 

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 118 
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi 
pieţelor 117 

Alte activităţi recreative şi distractive 109 

Activităţi de asistenţă stomatologică 108 

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 106 

Tratarea şi acoperirea metalelor 104 

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 104 

Sursa datelor: ListăFirme 
 

540. Trebuie menţionat faptul că înainte de criză numărul sectoarelor care 
generau mai mult de 100 de locuri de muncă era unul redus. În perioada de 
dinaintea crizei, nivelul de creştere ocupaţională era dominat de un grup de 
sectoare manufacturiere (în special din domeniul fabricării pieselor auto), care 
reprezentau, în acelaşi timp, principalele motoare economice din zonă. Aceste 
sectoare au dus la crearea unui puternic avantaj competitiv în domeniul fabricării 
pieselor auto, dar au dat naştere şi unor vulnerabilităţi inerente. Datorită 
extinderii acestor sectoare, aceştia au preluat forţă de muncă din alte sectoare – 
creând o bază economică mai omogenă. 
 
541. În perioada 2005-2008, economia polului de creştere Timişoara nu a 
mai fost atât de diversificată. Indexul Hachman privind diversitatea economică 
(calculat anterior) a scăzut de la 0,40 în 2005 la 0,36 în 2008. Aceasta reprezintă 
o situaţie îngrijorătoare pentru economia locală aflată în expansiune. După cum 
am discutat anterior, cu cât o economie este mai puţin diversificată, cu atât este 
mai expusă riscurilor. Şi după cum a arătat criza din 2008, sectoarele care au 
generat un număr foarte mare de locuri de muncă în perioada de creştere 
economică, după  recesiunea  economică au început să aibă pierderi importante 
cu privire la  forţa de muncă. 
 
542. Analiza shift-share aferentă perioadei 2005-2008 arată faptul că o serie 
de sectoare mari şi în plină expansiune au reuşit, treptat, să eclipseze alte 
sectoare locale. De exemplu, Fabricarea de echipamente electrice şi electronice 
pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule a reuşit să angajeze peste 
4.500 de persoane în această perioadă. Se poate ca mulţi dintre noii angajaţi să 
provină din alte regiuni (baza netă de ocupare a forţei de muncă în cadrul polului 
de creştere a crescut foarte mult în aceşti trei ani), însă mulţi au fost atraşi din 
alte sectoare. Astfel, baza economică locală, deşi s-a extins, a devenit, în mod 
paradoxal, mai puţin diversificată. 
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Figura 75. Analiza shift-share pentru polul de creştere Timişoara, pentru 
perioada 2005-2008 

 
Sursă de date: ListăFirme 

 
 
Figura 76. Analiza shift-share pentru polul de creştere Timişoara, aferentă 
perioadei 2005-2008 

Sursă de date: ListăFirme 
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543.  Între 2005 şi 2008, dintre cele 30 de motoare economice din 
Timişoara, 16 au fost „Câştigătoare” şi ale „Câştigătorilor discutabili”. Un număr 
foarte mic dintre aceste 16 sectoare a reuşit să îşi menţină statutul între anii 
2008 – 2011. Este interesant faptul că cel mai mare sector economic (Fabricarea 
de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule) a schimbat statutul de „Câştigător” cu „Mare perdant”. Unul dintre 
puţinele sectoare mari care a reuşit să-şi păstreze statutul de „Câştigător” a fost 
sectorul de Servicii în tehnologia informaţiei. 
 
544. Cel mai probabil, dat fiind că efectele cele mai neplăcute ale crizei se 
vor disipa, Timişoara va continua să beneficieze de poziţia sa de puternic centru 
manufacturier. În consecinţă, investiţiile publice menite să îmbunătățească 
mediul de afaceri local, vor trebui să găsească modalităţi de a răspunde acestei 
dinamici. Pe de altă parte, este important  încurajarea dezvoltării unor  motoare 
economice alternative şi  promovarea unei  baze economice mai diversificate, ca 
mijloc de protecţie împotriva riscurilor externe. Pentru aceasta ar fi nevoie de  
investiţii şi politici care să promoveze dezvoltarea şi crearea unor spaţii accesibile 
de desfăşurare a afacerilor, precum şi infrastructură pentru sectoarele de servicii 
nou apărute. 
 
 

Planificarea spațială  
545. Timişoara respectă un tipar de dezvoltare axat pe eficienţa radială. 
Ţinând cont de beneficiul oferit de topografia plană, oraşul s-a dezvoltat către 
exterior în cercuri concentrice. Din punctul de vedere al structurii urbane, 
aceasta este una dintre cele mai eficiente modalităţi de extindere urbană. În plus, 
comunităţile periurbane sunt, în general, organizate în jurul centrului oraşului 
într-un mod mai compact şi mai sustenabil. Desigur, există câteva zone unde 
proiectele imobiliare respectă un tipar bazat pe construcţii risipite şi pe densitate 
redusă, însă, per ansamblu, Timişoara pare a se axa pe o planificare spaţială 
solidă. 
 
546.  Ţinând cont de faptul că oraşul va continua să se extindă, este 
important să se susțină lărgirea acestuia în cercuri concentrice şi să se 
conştientizeze potenţialele obstacole privind creşterea. De exemplu, în partea 
de nord-est a oraşului este o pădure deasă care, probabil avea ca scop, să asigure 
oraşului o zonă de relaxare. Totuşi, dacă oraşul va continua să se dezvolte, 
extinderea faţadei urbane va fi limitată. Mai mult decât atât, dacă oraşul se va 
dezvolta în jurul pădurii, aceasta, practic, va tăia o parte din oraş în două, 
generând tipare nesustenabile de circulaţie – astfel,  dacă  cineva vrea să ajungă 
dintr-un cartier în altul va trebui  să traverseze toată pădurea. 
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Figura 77. Masa urbană a Zonei metropolitane Timişoara 

 
 
Figura 78. O pădure deasă limitează extinderea faţadei urbane în Timişoara 

 
Sursa: Google Maps 
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547. După cum se vede, zona cu incidenţa cea mai mare de construcţii noi 
se află în partea de nord-est a oraşului. Dacă aceasta continuă să se dezvolte, la 
un moment dat vor trebui identificate soluţii de trafic adecvate pentru a trece 
prin/a ocoli pădurea. Alte direcţii de extindere a zonei metropolitane sunt către 
vestul şi sudul oraşului Timişoara. 
 
548. De fapt, localităţile periurbane din cadrul polului de creştere Timişoara 
s-au dezvoltat mult mai repede decât oraşul în sine. Dacă în perioada 1992 – 
2012 oraşul s-a extins cu 13%, polul de creştere s-a extins cu aproximativ 18%. 
Unele dintre localităţile periurbane au trecut printr-un proces dramatic de 
transformare. De exemplu, în această perioadă, Dumbrăvița s-a extins cu 138%. 
Alte localităţi s-a extins cu 20%, 30% sau 50%.  

Tabelul 50. Masa construită a  localităţilor din zona metropolitană Timişoara 

UAT 1992 2002 2012 
% de schimbare  

între 1992 şi 2012 

(în hectare) 

Becicherecu Mic 245 248 255 4.12% 
Dudeștii Noi 205 205 209 2.04% 
Dumbrăvița 266 282 633 137.88% 
Ghiroda 454 470 560 23.36% 
Giarmata 410 420 442 7.87% 
Giroc 411 478 552 34.15% 
Moșnita Nouă 469 490 720 53.39% 
Orțișoara 576 585 607 5.43% 
Pischia 348 348 354 1.85% 
Remetea Mare 467 479 503 7.76% 
Săcălaz 652 660 750 15.02% 
Șag 208 212 238 14.49% 
Sânmihaiu Român 504 518 538 6.76% 
Timisoara 4,920 5,130 5,568 13.17% 

TOTAL 10,135 10,525 11,929 17.70% 

 
 
549. Odată cu continuarea creşterii economice, oraşul Timişoara îşi va 
menţine tendinţa de extindere. Extinderea trebuie să se axeze pe o planificare 
spaţială eficientă, astfel că viitoarele investiţii POR vor trebui să încurajeze şi să 
beneficieze de pe urma fluxurilor privind dezvoltarea sustenabilă – de ex. 
avansurile şi cheltuielile operaţionale ale investiţiilor POR ar putea fi mult reduse 
dacă oraşul îşi menţine structura densă şi compactă. 
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Figura 79. Topografia polului de creştere Timişoara 
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Anexe 
 

Anexa 1 – Evoluţia masei demografice 

Unități 
administrativ 
teritoriale 

1992 2002 2012 

% de 
schimbare 

între 1992 şi 
2012 

BRAȘOV 

Bod                 4,111                          3,907                      3,771      -8.3% 

Brașov             325,057                      285,712                  227,961      -29.9% 

Codlea               24,013                        23,604                    19,836      -17.4% 

Cristian                 3,906                          3,868                      4,315      10.5% 

Ghimbav                 5,326                          5,030                      4,539      -14.8% 

Halchiu                 5,776                          6,165                      4,104      -28.9% 

Hărman                 4,123                          4,163                      5,202      26.2% 

Predeal                 7,275                          5,617                      4,433      -39.1% 

Prejmer                 8,289                          8,190                      8,114      -2.1% 

Râșnov               16,414                        15,520                    14,081      -14.2% 

Săcele               30,184                        30,039                    26,907      -10.9% 

Sânpetru                 3,365                          3,263                      4,585      36.3% 

Țărlungeni                 6,898                          7,322                      7,820      13.4% 

Vulcan                 5,406                          5,592                      4,440      -17.9% 

Total             450,143                      407,992                  340,108      -24.4% 

CLUJ NAPOCA 

Aiton                 1,594                          1,368                      1,048      -34.3% 

Apahida                 7,499                          8,410                    10,072      34.3% 

Baciu                 7,792                          8,058                    10,065      29.2% 

Bonțida                 4,330                          4,814                      4,690      8.3% 

Borșa                 1,989                          1,711                      1,568      -21.2% 

Căianu                 2,693                          2,551                      2,282      -15.3% 

Chinteni                 3,036                          2,876                      2,926      -3.6% 

Ciurila                 1,704                          1,595                      1,522      -10.7% 

Cluj-Napoca             320,345                      297,014                  309,136      -3.5% 

Cojocna                 4,532                          4,526                      3,914      -13.6% 

Feleacu                 4,087                          3,677                      3,835      -6.2% 

Florești                 6,003                          7,482                    21,832      263.7% 

Gârbau                 2,722                          2,667                      2,398      -11.9% 

Gilău                 7,808                          7,967                      7,973      2.1% 

Jucu                 4,080                          4,101                      4,152      1.8% 

Petreștii de Jos                 2,206                          1,935                      1,455      -34.0% 
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Tureni                 2,680                          2,634                      2,208      -17.6% 

Vultureni                 1,793                          1,517                      1,486      -17.1% 

Total             386,893                      364,903                  392,562      1.5% 

CONSTANȚA 

Agigea                 4,365                          5,281                      6,436      47.4% 

Basarabi (în 
prezent  
Murfatlar) 

              10,609                        10,663                            -          

Constanța             346,558                      312,010                  254,693      -26.5% 

Corbu                 4,267                          4,958                      5,431      27.3% 

Cumpăna                 7,764                          9,064                    11,658      50.2% 

Eforie                 9,318                          9,212                      3,360      -63.9% 

Lumina                 5,827                          7,263                      8,621      47.9% 

Mihail 
Kogălniceanu 

                9,457                          9,926                      8,121      -14.1% 

Năvodari               32,253                        33,203                      9,739      -69.8% 

Ovidiu               12,524                        13,025                    31,554      151.9% 

Poarta Alba                 3,839                          4,439                    12,342      221.5% 

Techirghiol                 7,125                          7,040                      4,956      -30.4% 

Tuzla                 7,550                          5,980                      6,845      -9.3% 

Valu Lui Traian                 7,057                          8,561                      6,471      -8.3% 

Total             468,513                      440,625                  370,227      -21.0% 

  

CRAIOVA 

Breasta                 3,714                          3,889                      3,577      -3.7% 

Craiova             301,486                      300,487                  243,765      -19.1% 

Ghercești                 1,885                          1,730                      1,645      -12.7% 

Mischii                 2,098                          1,718                      1,696      -19.2% 

Murgași                 3,024                          2,756                      2,409      -20.3% 

Pielești                 3,842                          3,564                      3,513      -8.6% 

Pleșoi                       -                                  -                        1,337      0.0% 

Predești                 3,887                          3,596                      1,803      -19.2% 

Simnicu de Sus                 4,324                          4,175                      4,424      2.3% 

Teasc                 3,493                          3,322                      3,187      -8.8% 

Total             327,753                      325,237                  267,356      -18.4% 

IAȘI 

Aroneanu                 2,437                          2,787                      3,261      33.8% 

Bârnova                 3,018                          3,687                      5,337      76.8% 

Ciurea                 7,593                          9,645                    10,970      44.5% 

Holboca               11,123                        11,791                    11,126      0.0% 
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Iași             337,854                      303,714                  263,410      -22.0% 

Lețcani                 5,927                          6,388                      6,217      4.9% 

Miroslava                 5,960                          7,363                    11,100      86.2% 

Popricani                 5,557                          6,625                      7,103      27.8% 

Rediu                 5,480                          6,493                      4,237      -22.7% 

Schitu Duca                 4,092                          4,534                      4,224      3.2% 

Tomești               11,230                        11,729                    10,309      -8.2% 

Ungheni                 3,682                          4,026                      4,006      8.8% 

Valea Lupului                       -                                  -                        4,590      n/a 

Victoria                 3,868                          4,420                      4,102      6.0% 

Total             407,821                      383,202                  349,992      -14.2% 

PLOIEȘTI 

Ariceștii 
Rahtivani 

                8,067                          8,066                      8,493      5.3% 

Băicoi               20,753                        19,964                    17,358      -16.4% 

Bărcănești                 9,205                          9,024                      9,037      -1.8% 

Berceni                 5,890                          5,987                      6,027      2.3% 

Blejoi                 7,553                          7,877                      8,320      10.2% 

Boldești-Scăeni               11,902                        11,305                    10,811      -9.2% 

Brazi                 8,232                          8,033                      7,946      -3.5% 

Bucov               10,038                        10,259                    10,011      -0.3% 

Dumbrăvești                 3,713                          3,657                      3,478      -6.3% 

Paulești                 5,193                          4,976                      5,752      10.8% 

Ploiești             254,733                      237,420                  197,522      -22.5% 

Plopeni               10,306                          9,986                      7,509      -27.1% 

Târgșoru Vechi                 7,945                          8,716                      8,879      11.8% 

Valea 
Calugărească 

              10,735                        10,330                    10,337      -3.7% 

Total             374,265                      355,600                  311,480      -16.8% 

TIMIȘOARA 

Becicherecu Mic                 4,719                          4,646                      2,651      
20.8% 

Dudeștii Noi                       -                                  -                        3,048      

Dumbrăvița                 2,378                          2,467                      7,241      204.5% 

Ghiroda                 4,779                          4,572                      5,968      24.9% 

Giarmata                 5,312                          5,328                      6,009      13.1% 

Giroc                 3,894                          4,005                      8,125      108.7% 

Moșnița Nouă                 3,926                          3,769                      5,810      48.0% 

Ortișoara                 3,908                          3,876                      3,994      2.2% 

Pischia                 2,863                          2,859                      2,958      3.3% 

Remetea Mare                 3,349                          3,027                      2,168      -35.3% 
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Sacalaz                 5,698                          6,176                      6,731      18.1% 

Sag                 3,789                          4,232                      2,923      -22.9% 

Sânmihaiu 
Roman 

                3,719                          4,197                      5,695      53.1% 

Timișoara             325,704                      308,765                  304,467      -6.5% 

Total             374,038                      357,919                  367,788      -1.7% 

Sursă de date:INS Tempo (1992, 2002), Date recensământ INS (2012) 
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Anexa 2 – Evoluţia zonelor construite  

Unităţi administrativ-teritoriale  
care formează poli de creştere 

1992 2002 2012 

% de 
schimbare 
între 1992 

şi 2012 

BRAȘOV 

Bod 254  264  298  17,32% 

Brașov 3.511  3.928  4.360  24,18% 

Codlea 526  530  568  7,98% 

Cristian 216  227  294  36,11% 

Ghimbav 144  152  212  47,22% 

Halchiu 213  213  232  8,92% 

Hărman 328  357  438  33,54% 

Predeal 220  234  247  12,27% 

Prejmer 597  613  633  6,03% 

Râșnov 405  425  438  8,15% 

Săcele 597  637  708  18,59% 

Sânpetru 221  237  330  49,32% 

Țărlungeni 475  507  557  17,26% 

Vulcan 144  146  150  4,17% 

Total 7.851  8.470  9.465  20,56% 

CLUJ - NAPOCA 

Aiton                202                     232                     217      7,43% 

Apahida                720                     766                     945      31,25% 

Baciu                440                     445                     471      7,05% 

Bonțida                377                     382                     384      1,86% 

Borșa                232                     232                     232      0,00% 

Căianu                327                     327                     327      0,00% 

Chinteni                366                     379                     395      7,92% 

Ciurila                183                     188                     199      8,74% 

Cluj-Napoca             4.295                  4.410                  5.346      24,47% 

Cojocna                507                     513                     513      1,18% 

Feleacu                528                     536                     568      7,58% 

Florești                345                     462                     807      133,91% 

Gârbău                264                     264                     264      0,00% 

Gilău                511                     543                     613      19,96% 

Jucu                471                     508                     571      21,23% 

Petreștii de Jos                213                     213                     216      1,41% 

Tureni                274                     275                     297      8,39% 

Vultureni                190                     190                     190      0,00% 
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Total           10.445                10.865                12.555      20,20% 

CONSTANȚA 

Agigea                596                     602                     632      6,04% 

Basarabi (în prezent Murfatlar)                398                     417                     417      4,77% 

Constanța             4.258                  4.382                  4.566      7,23% 

Corbu                538                     538                     564      4,83% 

Cumpăna                592                     611                     726      22,64% 

Eforie                504                     518                     547      8,53% 

Lumina                599                     627                     683      14,02% 

Mihail Kogălniceanu                628                     640                     692      10,19% 

Năvodari             1.088                  1.201                  1.268      16,54% 

Ovidiu                366                     431                     517      41,26% 

Poarta Alba                311                     313                     335      7,72% 

Techirghiol                292                     293                     325      11,30% 

Tuzla                300                     302                     339      13,00% 

Valu Lui Traian                548                     557                     615      12,23% 

Total           11.018                11.432                12.226      10,96% 

CRAIOVA 

Breasta                204                     243                     251      23,04% 

Craiova             4.045                  4.628                  5.152      27,37% 

Ghercești                271                     271                     277      2,21% 

Mischii                259                     259                     264      1,93% 

Murgași                343                     344                     347      1,17% 

Pielești                271                     331                     450      66,05% 

Pleșoi                202                     202                     208      2,97% 

Predești                182                     182                     182      0,00% 

Simnicu de Sus                470                     494                     508      8,09% 

Teasc                250                     250                     275      10,00% 

Total             6.497                  7.204                  7.914      21,81% 

IAȘI 

Aroneanu                278                     284                     287      3,24% 

Bârnova                482                     522                     569      18,05% 

Ciurea                771                     850                     888      15,18% 

Holboca                645                     671                     696      7,91% 

Iași             3.596                  3.966                  4.224      17,46% 

Lețcani                418                     420                     474      13,40% 

Miroslava                635                     919                     993      56,38% 

Popricani                658                     751                     777      18,09% 

Rediu                329                     381                     401      21,88% 
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Schitu Duca                540                     568                     570      5,56% 

Tomești                449                     481                     506      12,69% 

Ungheni                294                     303                     313      6,46% 

Valea Lupului                  95                     105                     167      75,79% 

Victoria                443                     443                     443      0,00% 

Total             7.457                  8.337                  8.868      18,92% 

PLOIEȘTI 

Ariceștii Rahtivani                414                     434                     583      40,82% 

Băicoi                957                     966                  1.030      7,63% 

Bărcănești                472                     474                     504      6,78% 

Berceni                346                     348                     387      11,85% 

Blejoi                383                     437                     524      36,81% 

Boldești-Scăeni                673                     677                     714      6,09% 

Brazi                830                     835                     859      3,49% 

Bucov                459                     484                     533      16,12% 

Dumbrăvești                317                     334                     343      8,20% 

Paulești                375                     409                     465      24,00% 

Ploiești             3.039                  3.120                  3.238      6,55% 

Plopeni                141                     141                     152      7,80% 

Târgșoru Vechi                397                     437                     690      73,80% 

Valea Calugărească                569                     583                     606      6,50% 

Total             9.372                  9.679                10.628      13,40% 

TIMIȘOARA 

Becicherecu Mic                245                     248                     255      4,08% 

Dudeștii Noi                205                     205                     209      1,95% 

Dumbrăvița                266                     282                     633      137,97% 

Ghiroda                454                     470                     560      23,35% 

Giarmata                410                     420                     442      7,80% 

Giroc                411                     478                     552      34,31% 

Moșnița Nouă                469                     490                     720      53,52% 

Orțișoara                576                     585                     607      5,38% 

Pischia                348                     348                     354      1,72% 

Remetea Mare                467                     479                     503      7,71% 

Săcalaz                652                     660                     750      15,03% 

Șag                208                     212                     238      14,42% 

Sânmihaiu Român                504                     518                     538      6,75% 

Timișoara             4.920                  5.130                  5.568      13,17% 

Total           10.135                10.525                11.929      17,70% 

Sursă de date: INS 
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Anexa 3 - Atribuţiile coordonatorului polului de creştere  
 

 Reprezintă Părţile în procesul de elaborare şi implementare a Planurilor 

Integrate de Dezvoltare ale polului de creştere; 

 Este angajat al Agenţiei de Dezvoltare Regională, respectând din acest 
punct de vedere regulile interne de organizare şi funcţionare, precum şi 
prevederile contractului colectiv de muncă; 

 Participă, ca invitat, la reuniunile Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) înfiinţate la nivelul polului de creştere; 

 Stabileşte o relaţie de colaborare şi consultare permanentă cu liderul 
polului de creştere (preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară înfiinţate la nivelul polului de creştere); 

 Facilitează legătura dintre autorităţile centrale şi cele locale implicate în 
elaborarea şi implementarea PID; 

 Sprijină elaborarea şi implementarea PID; 

 Sprijină implementarea proiectelor incluse în lista PID; 

 Sprijină, prin propuneri privind angajarea unei expertize pe termen 
scurt, procesul de implementare a PID şi a proiectelor aferente; 

 Participă la monitorizarea respectării graficului de implementare a PID şi 
îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în PID; 

 Contribuie la campania de promovare şi informare referitoare la polul 
de creştere, asigurând transparenţa şi vizibilitatea activităţilor finanţate 
în cadrul polului; 

 Elaborează periodic (trimestrial/bianual/anual, după cum este cazul) 
rapoarte sau rapoarte ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor 
incluse în PID şi le transmite părţilor pe care le reprezintă;  

 Elaborează trimestrial rapoarte privind activităţile desfăşurare şi le 
transmite părţilor; 

 Elaborează, la iniţiativa sa sau la solicitarea părţilor implicate, informări 
privind diferite aspecte problematice din cadrul polului de creştere şi 
formulează propuneri pentru soluţionarea aspectelor constatate; 

 Îndeplineşte orice altă atribuţie ce rezultă din prevederile documentelor 

referitoare la polii de creştere sau ca urmare a modificării acestor 

documente, respectând prevederile prezentului Protocol şi procedurile 

interne ale ADR. 

 
Notă: Aceste prevederi sunt extrase din Anexa 1 a Acordului tripartit încheiat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor şi fiecare Agenţie de Dezvoltare Regională în anul 2009. 
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Anexa 4 - Stadiul implementării proiectelor incluse în PID cu fonduri obţinute prin POR (februarie 2013) 
 
 

  Brașov Cluj Napoca Craiova Constanța Iași Ploiești Timișoara 

Proiecte PID în curs de implementare/implementate 

numărul 16 12 14 21 10 11 21 
 valoare buget total (eur) 80.331.130  82.074.319  119.028.992  69.426.913  115.576.820    91.424.413  102.551.901  

Proiecte PID adresate oraşului principal* 

numărul 11 12 13 10 10 8 21 

% din totalul de proiecte 69% 100% 93% 48% 100% 73% 100% 

valoare buget total (eur) 45.038.215  82.074.319  118.304.756  45.253.653  115.576.820    86.146.624  102.551.901  

% din totalul de proiecte 56% 100% 99% 65% 100% 94% 100% 

Proiecte PID adresate altor localităţi periurbane 

numărul                  4                      -                      1                   11                   -                      3   2**  

% din totalul de proiecte 25% 0% 7% 52% 0% 27% 10% 

valoare buget total (eur) 34.675.171                      -    724.235  24.173.260                   -        5.277.790      5.715.915  

% din totalul de proiecte 43% 0% 1% 35% 0% 27% 6% 

Proiecte PID implementate de ADI-uri 

numărul                  1                      -                     -                       5                   -                     -                    -    

% din totalul de proiecte 6% 0% 0% 24% 0% 0% 0% 

valoare buget total (eur) 617.744                      -                     -        4.363.212                   -                     -                    -    

% din totalul de proiecte 1% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 

        

*proiectele se adresează teritoriului oraşului principal, însă beneficiarul fondurilor este fie primăria oraşului principal (în majoritatea 
cazurilor), fie consiliul județean 

**proiectele se adresează atât oraşului principal, cât şi altor localităţi periurbane, prin urmare sunt listate în ambele categorii 
Sursa: date procesate de pe www.inforegio.ro  

http://www.inforegio.ro/
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Anexa 5 - Metodologia de calcul a indicelui de conectivitate (RD) 
 
Metodologia a fost dezvoltată de geograful român Raularian Rusu și implementată – 
pentru acest raport – cu sprijinul lui Ciprian Moldova și Titus Man. Pentru a evalua 
conectivitatea şi accesibilitatea localităţilor din fiecare regiune individuală din România, 
abordarea utilizată a luat în calcul poziţia unor grupuri de persoane specifice din locaţii 
specifice (comunităţi rurale sau urbane) şi a definit metoda prin care acestea pot accesa o 
serie de servicii sau facilităţi considerate necesare din punct de vedere social. Bunăstarea 
comunităţilor depinde în mare parte de standardele de conectivitate şi accesibilitate la 
aceste servicii sau facilităţi. O măsură aplicată în acest sens este evaluarea bugetelor de 
spaţiu (distanţă) şi timp necesare pentru ca populaţia fiecărei localităţi să ajungă în 
anumite destinaţii (S.D. Nutley, 1980). 

În acest scop, am luat în primul rând în considerare toate drumurile clasificate din 
România şi toate localităţile. Distanţele au fost calculate (folosind un Sistem Informatic 
Geografic (GIS)) de la fiecare localitate la cea mai apropiată localitate centrală din fiecare 
rang (cu excepţia rangului 3, pentru care s-a luat în calcul distanţa faţă de reşedinţa de 
judeţ). În acest sens este necesar un studiu preliminar, pentru a determina rangurile 
localităţilor din teritoriul analizat, şi chiar din zonele învecinate. Evaluarea noastră se 
bazează pe o astfel de ierarhie, fondată pe o analiză anterioară (R. Rusu, 2007), care a 
clasificat localităţile pe 12 ranguri sau nivele, începând cu capitala ţării, Bucureşti (rangul 
0), până la cel mai slab dezvoltate sate sau cătune, care aproape că nu au locuitori şi 
utilităţi elementare (rangul 11). Totuşi, în sensul acestui studiu, am avut în vedere doar 
primele nouă nivele (de la rangul 0 la 8, centrele comunale), considerând că satele mai 
mici (de la rangul 9 la 11) sunt irelevante ca locuri centrale. Locurile centrale aparţinând 
oricărui rang sunt considerate locuri centrale şi pentru rangurile de mai jos. 

 
Tabelul 1. Rangul locurilor centrale avute în vedere 

Rang Scurtă descriere 

0 Oraş capitală naţională 
1 Centru regional 
2 Centru subregional 
3 Reşedinţă de judeţ 
4 Oraş de mărime medie important 
5 Oraş mic cu zonă de influenţă mare 
6 Oraş mic cu zonă de influenţă mică sau centru comunal aproape urban 
7 Centru comunal superior 
8 Centru comunal 

 
Valorile distanţei au fost apoi adunate pentru fiecare localitate în vederea calculării 
indicelui de conectivitate pe baza formulei de mai jos (R. Rusu, 2007): 
RD = (3 – Dr0/150) + (3 – Dr1/75) + (3 – Dr2/40) + (3 – Dr3/20) + (3 – Dr4/12) + (3 – Dr5 /8) 
+ (3 – Dr6/5) + (3 – Dr7/3) + (3 – Dr8/2),  
 
Unde: 

RD – indicele de conectivitate bazat pe distanţa la drum; 
Dr0 – distanţa de la localitatea cu rangul 0; 
Dr1 – distanţa de la localitatea cu rangul 1… 
Dr8 – distanţa de la localitatea cu rangul 8. 
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Valoarea maximă a fiecărei componente a formulei este 3, pentru o distanţă egală cu 0, 
ceea ce înseamnă că localitatea aparţine unui rang mai mare sau egal cu cel vizat. Aşadar, 
în cazul oraşului capitală, Bucureşti, formula ia în considerare cea mai mare valoare 
posibilă, 27. Toate celelalte localităţi ale ţării au valori mai mici ale indicelui de 
conectivitate. Deşi majoritatea localităţilor au valori pozitive, valorile pot fi negative 
pentru fiecare componentă şi per total. Valorile negative se acordă localităţilor situate la 
peste 450 de kilometri de capitală (rangul 0), la peste 225 km faţă de localităţile de rangul 
1, la peste 120 de km faţă de localităţile de rangul 2, la peste 60 km faţă de localităţile de 
rangul 3, la peste 36 km faţă de localităţile de rangul 4, la peste 24 de km faţă de 
localităţile de rangul 5, la peste 15 km faţă de localităţile de rangul 6, la peste 9 km faţă de 
localităţile de rangul 7, şi la peste 6 kilometri faţă de localităţile de rangul 8 (centre 
comunale). 

Întrucât distanţele au fost calculate începând de la fiecare localitate folosind 
drumurile clasificate, poate apărea următoarea problemă: nu toate localităţile sunt 
amplasate de-a lungul unui drum, sau cel puţin punctul care reprezintă localitatea 
respectivă nu este amplasat pe niciun drum. Prin urmare, s-a luat în calcul o distanţă de 4 
kilometri până la cel mai apropiat drum. 

Cu ajutorul Extensiei ArcGIS Network Analyst a fost generat un set de date despre 
reţeaua rutieră pentru a calcula distanţele. Acest set de date include toate drumurile 
clasificate pe tipuri şi toate nodurile (punctele de acces la reţea). Pe baza acestora, s-a 
calculat cel mai scurt traseu de la fiecare localitate la cel mai apropiat punct de atracţie. 
Pasul final a fost calcularea indicelui DR. Valoarea DR pentru fiecare localitate a fost 
utilizată ca informaţie introdusă în procesul de interpolare cu ajutorul instrumentului 
ArcGIS Spatial Analyst, având drept rezultat un set de date raster care reflectă 
variabilitatea spaţială a DR. 

 
Tabelul 2. Distanţe considerate ca având scor zero 

 în fiecare componentăa formulei 
 

Rang Distanţa (în km) 

0 450 
1 225 
2 120 
3 60 
4 36 
5 24 
6 15 
7 9 
8 6 

În mod evident, cu cât rangul este mai mare, cu atât localitatea este mai bine cotată, 
deoarece toate componentele cu rang egal sau mai mic decât rangul localităţii primesc 3 
puncte. Valorile generale ale fiecărei localităţi au fost interpolate pentru a obţine o hartă a 
indicelui de conectivitate pentru fiecare regiune. 
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Anexa 6 – Zone de acces rutier în funcție de localitate pentru fiecare pol 
de creștere  
 
Brașov  
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Cluj-Napoca  
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Craiova  
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Iași  
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Ploiești  
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Timișoara
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București 
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Anexa 7 –  Metodologia pentru Indicele dezvoltării umane locale 
Indicele dezvoltării umane locale, a fost dezvoltat de sociologul Dumitru Sandu și 
măsoară capitalul total al localităților, considerat din perspectiva dimensiunilor 
sale umană, de stare de sănătate, vitală și materială. Primele trei dimensiuni de 
stoc de capital  sunt estimate prin câte un singur indicator. Capitalul material, cea 
de-a patra dimensiune, este măsurat ca scor factorial din trei indicatori ai calității 
vieții locale referitori la mărimea locuințelor (suprafață locuibilă pe locuință), 
autoturisme private la 1000 locuitori și gaze distribuite pentru consumul casnic 
pe locuitor. 
 
Un nou scor factorial agregă valorile celor patru indicatori care estimează 
dimensiunile capitalului comunitar. Un avantaj major al IDUL este că permite 
compararea unor unități teritoriale foarte diferite, urbane și rurale, mari sau 
mici. 

 
Metodologia de construire  a IDUL 

 
 
Măsura a fost propusă și testată în 2011 și a operat pe baza a șapte indicatori de 
input

41
. Față de varianta inițială, forma actuală de calculare a indicelui a adoptat 

trei modificări: 
 

a)  indicatorii capitalului material sunt integrați într-un indice parțial înainte de a 

                                                                 
41

Sandu, D. (2011). Disparități sociale  în dezvoltarea și în politica regională din România. 
International Review of Social Research, I(1), 1-30. 

 

INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE LOCALE 

(IDUL) 

 

CAPITAL UMAN 

Stocul de educație la 
nivel de localitate 

CAPITAL DE STARE DE 
SĂNĂTATE 

Speranța de viață la 
naștere 

CAPITAL VITAL 

Vârsta medie a 
populației adulte de 18 

ani și peste 

CAPITAL MATERIAL 

Suprafață  locuibilă pe locuință 
(medie la nivel de localitate) 

Gaz distribuit pentru consumul 
populației  (medie pe locuitor 

din localitate) 

Autorurisme private la 1000  
locuitori din localitate 

 

Dimensiuni (forme ale 
capitalului comunitar) 

 

Indicele capitalului 
comunitar 
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fi incluși în factoriala de calculare a indicelui final (în felul acesta este evitată 
suprareprezentarea unei dimensiuni a indicelui prin mai mulți indicatori care o 
estimează); 
  
b) s-a renunțat la folosirea unui indicator pentru mărimea demografică a 
localității ca element de calcul pentru IDUL datorită variațiilor sale foarte mari 
(de la aproape două milioane pentru București la  sub o mie  pentru comunele 
mici) precum și datorită inerției foarte mari pe care indicele respectiv o are în 
timp (factor de limitare a relevanței IDUL în analizele diacronice); 
 
c) localitățile foarte mici, de sub o mie de locuitori,  nu au mai fost incluse în baza 
de date  dat fiind faptul că o parte din indicatorii de calcul sunt foarte instabili în 
cazul unor localități mici. În consecință, valorile IDUL nu au mai fost estimate 
pentru localități cu mai puțin de 1000 locuitori.   
 
IDUL este similar cu indicele dezvoltării umane (IDU) folosit  în sistemul 
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Ambii indici includ măsuri ale 
educației, performanței economice și stării de sănătate. Numai speranța de viață 
la naștere este inclusă în IDU  și IDUL. Produsul intern brut care este o măsură 
specifică pentru IDU  este estimat numai pentru unități teritoriale mari (țări sau 
regiuni). 

Scorul factorial care agregă măsuri pentru cele patru forme de capital 
comunitar în IDUL este convertit pentru a avea un interval de variație între 
aproximativ zero și aproximativ 100 (după formula scorului Hull=50+14* valoarea 
scorului factorial). Comparabilitatea între valorile indicelui dezvoltării umane 
locale este asigurată prin cumularea bazelor de date pentru 2002 și 2011 într-o 
singură bază pentru care se calculează scorul factorial parțial aferent  capitalului 
material și scorul factorial pentru IDUL. 

IDUL este limitat, în sistemul statistic românesc, de disponibilitatea unora 
dintre datele necesare (stocul de educație) numai prin înregistrările de 
recensământ. Toate datele primare pentru calcularea indicelui au fost furnizate 
de către Institutul Național de Statistică (INS). INS a calculat și speranța de viață 
la naștere pentru fiecare localitate din România (pe perioade de trei ani 
consecutivi), precum și vârsta medie a populației adulte pe localitate. 

Noul indice este o măsură a capitalului uman local dacă se extinde  
conceptul de capital uman astfel încât să includă nu numai educația ci și starea 
de sănătate

42
. Adăugarea indicatorilor de capital material și vârstă medie 

transformă indicele într-o măsură a capitalului comunitar (local).  Validitatea 
IDUL a fost testată pe baze de date foarte mari și prin folosirea sa ca variabilă 
dependentă sau independentă în diferite analize multivariate

43
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Becker, G. S. 2009. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special 
reference to education: University of Chicago Press. 
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Vezi, spre exemplu: Sandu, D. 2011. Disparități sociale  în dezvoltarea și în politica 
regională din România. International Review of Social Research, I(1), 1-30; sau Sandu, D. 
2013. Disparități și fluxuri  în fundamentarea social-economică a regionalizării 
administrative a României. Bucuresti: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
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Sărăcia comunitară măsurată prin valorile reduse ale IDUL nu trebuie 
confundată cu simpla agregare a indicilor de consum sau de venituri la nivel 
individual sau de gospodărie. Componenta de deficit de acces la bunuri publice 
este prezentă în mult mai mare măsură în IDUL decât în ratele de sărăcie 
calculate la nivel local prin agregarea valorilor individuale sau de gospodărie. 
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