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Abstract. Our country has political stability, very good relations with all neighbour countries, a
legislative system made upon European standards which requires greater stability and rigour.
Stimulating regional activities, promoting inter-regional cooperation are placed in the larger context of process of Romania’s integration into EU and to prepare the institutional structures and necessary capacities in order to implement the structural politics of EU after integration.
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România este situatã la intersecþia coridoarelor
economice euro-asiatice, care fac legãtura între nordul ºi
sudul, estul ºi vestul celor douã entitãþi continentale; are o
poziþie idealã pentru circulaþia mãrfurilor între Marea
Caspicã, Marea Neagrã ºi Europa vesticã. Þara noastrã
posedã stabilitate politicã, bune ºi foarte bune relaþii cu
toate þãrile vecine, un sistem legislativ „croit” dupã
standarde europene care necesitã, însã, o mai mare
stabilitate ºi rigoare. Cei 21,6 milioane de consumatori,
cât reprezintã populaþia României, constituie o piaþã
potenþialã de mãrime medie pentru orice producãtor de
bunuri economice. Populaþia, în marea sa majoritate, are
un nivel deosebit de educaþie ºi cele mai multe persoane
vorbesc, de regulã, o limbã strãinã de circulaþie
internaþionalã.
Infrastructura industrialã ºi de transport este dezvoltatã
ºi au fost declarate numeroase zone economice libere, în
special în marile oraºe sau pe cursul Dunãrii. România este
traversatã de trei coridoare europene de transport: coridorul
4 auto ºi feroviar (Berlin-Praga-Budapesta-Arad-BucureºtiIstanbul/Salonic); coridorul 7 fluvial (Marea NeagrãDunãre-Main-Rhin-Marea Nordului) ºi coridorul 9 auto ºi
feroviar (Helsinki-Moscova/Kiev-Odessa-Constanþa/
Bucureºti-Alexandropoulis). Pot fi luate în considerare ºi

facilitãþile oferite de cel mai mare port la Marea Neagrã –
Constanþa, cu perspectiva de a deveni al doilea port al
Europei, dupã Rotterdam, de care este legat prin culoarul
fluvial european 7. România posedã reþele de
telecomunicaþii mobile prin sistemele GSM ºi NMT.
Analiza rezultatelor reformei întreprinse dupã 1990
relevã un dublu eºec. Pe de o parte, la nivel macroeconomic nu au fost create condiþiile necesare creºterii
eficacitãþii ºi eficienþei alocãrii resurselor. Drept urmare,
douã treimi din firmele româneºti au înregistrat în ultimii
ani pierderi, ºi nu profituri. Pe de altã parte, efectele
politicilor fiscale ºi monetare iniþiate de autoritãþi s-au
dovedit a fi negative. Recesiunea ºi inflaþia reprezintã
problemele-cheie cu care s-a confruntat în ultimii 13 ani
economia României.

Politicile economice aplicate
Economia moºtenitã de la regimul totalitarist era
caracterizatã, la sfârºitul anului 1989, de existenþa
proprietãþii socialiste (de stat sau cooperatistã),
centralizarea excesivã, planificarea rigidã ºi eficienþa
economicã scãzutã. Industrializarea forþatã, excesivã,
bazatã pe utilaje ºi procese tehnologice cu un consum
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mare de energie, reducerea drasticã a importurilor ºi
promovarea forþatã a exporturilor, fãrã a avea în atenþie
criteriile de eficienþã, pentru a plãti cât mai repede datoria
externã acumulatã (între 1975 ºi 1989, România a plãtit
peste 21 miliarde de dolari SUA), toate acestea au dus la
adâncirea crizei în toate ramurile economiei, ceea ce a
avut drept consecinþã directã scãderea calitãþii vieþii
populaþiei.
Etapele parcuse în cei 15 ani de tranziþie, de la planul
centralizat la economia de piaþã au cuprins: liberalizarea
preþurilor, dezvoltarea sectorului privat în paralel cu
restructurarea ºi privatizarea întreprinderilor de stat. Politica
„întâi privatizare, apoi restructurare” s-a dovedit
nepotrivitã, puþini investitori preferând întreprinderi
falimentare, grevate în datorii. S-a încercat cu bune
rezultate redresarea cererii interne, concomitent cu
consolidarea stabilitãþii macroeconomice, controlul
inflaþiei ºi al deficitului bugetar, prin aplicarea unor politici
fiscale ºi monetare restrictive. „Macrostabilizarea” a fost
principiul defectuos, aplicat timp de aproape un deceniu,
prin care s-a încercat sã se influenþeze politica economicã
generalã.
Din pãcate, guvernele care au condus România în
deceniul 1990-1999 nu au avut în centrul atenþiei
refacerea economicã a þãrii, prin impulsul dat de evoluþiile
pozitive din agriculturã ºi industrie, ci au încercat sã
dirijeze evoluþia economicã prin mãsuri monetare ºi
fiscale, fãrã a stãpâni baza realã a transformãrilor produse.
Politicile economice ar fi trebuit sã cuprindã, aºa cum se
obiºnuieºte în toate statele membre UE sau în statele central ºi est-europene, o suitã de mãsuri pentru revigorarea
industriei ºi agriculturii autohtone. Fundamentul pe care
ar fi trebuit sã se sprijine aceste politici, adicã economia
þãrii, a fost intenþionat pierdut din vedere. Pentru prima
oarã în istoria statului modern român, în perioada citatã,
nu au fost administrate politici de creare a avuþiei
naþionale, ci politici de vindere, de împãrþire, de partajare
a acesteia prin politici „macroeconomice”, care au urmãrit
orice alte scopuri decât stimularea economiei propriu-zise.
Rezultatele obþinute au fost pe mãsura politicilor
„macroeconomice” aplicate. Când politicienii români vor
înþelege rolul primordial al respectãrii proprietãþii private ºi al economiei în mecanismul existenþial individual,
de grup ºi naþional, atunci vom rezolva problemele
tranziþiei ºi vom începe cu adevãrat dezvoltarea durabilã
a societãþii româneºti.
„Setul minimal de prioritãþi” urmãrite în 10 din cei 15
ani ai tranziþiei cãtre economia de piaþã nu a avut nicio
legãturã cu politicile bazate pe stimularea economiei reale.
A avut în schimb o strânsã legãturã cu „macrostabilizarea”
economicã, bazatã pe mecanisme financiar-bancare, care
au gâtuit economia realã ºi înclinaþia spre investiþii a
întreprinzãtorilor. În felul acesta, mai mulþi ani la rând, în
pofida tuturor promisiunilor fãcute ºi a angajamentelor
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luate, indicatorii economici au înregistrat cãderi
semnificative, care situeazã România în rândul ultimelor
state europene, din punctul de vedere al evoluþiilor
economice, mai ales din industrie ºi agriculturã, sectoarele
forte ale economiei oricãrei þãri.
În mai multe rapoarte internaþionale ºi europene asupra
situaþiei din România date publicitãþii în ultimii ani se
aratã cã, deºi standardul de viaþã al românilor continuã sã
rãmânã scãzut, s-au fãcut progrese în implementarea
reformelor structurale. Între altele se menþioneazã însã cã,
în ciuda unor privatizãri importante, ritmul de privatizare
a fost lent, iar nivelul investiþiilor strãine pe cap de locuitor
este foarte mic; „macrostabilizarea” ºi creºterea economicã
din ultimii 5 ani vor induce pe termen mediu scãderea
inflaþiei, reducerea corupþiei ºi reforma în sectorul de stat,
precum ºi o mai bunã colectare a impozitelor.

Evoluþia cadrului legislativ privind investiþiile
strãine
n

n

n

n

n

n

n

n

Legea nr. 35 din 1991 privind regimul investiþiilor
strãine;
Legea nr. 57 din 10 iunie 1993 privind modificarea
ºi completarea Legii nr. 35 din 1991;
Legea nr. 7 din 22 iulie 1997 privind acordarea de
facilitãþi suplimentare faþã de Legea nr. 35 din 1991,
pentru atragerea unor investitori strãini în industrie;
Ordonanþa Guvernului nr. 70 din 31 august 1994
privind impozitul pe profit;
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului României
nr. 31 din 16 iulie 1997 privind regimul investiþiilor
strãine în România, care anuleazã prevederile
Legi nr. 35 din 1991 ºi ale Legii nr. 71 din 1994;
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului României
nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea
investiþiilor directe;
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului României
nr. 67 din 19 mai 1999 privind unele mãsuri pentru
dezvoltarea activitãþii economice;
Legea nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiþiilor directe cu impact semnificativ
în economie, adoptatã prin asumarea rãspunderii
guvernamentale. Datoritã simplitãþii de formulare
a prevederilor acestei legi ºi pentru a evita interpretãrile birocratice în exces, Legea investiþiilor directe
nu are norme metodologice de aplicare.
Potrivit art.113 din Constituþie, guvernul îºi poate
angaja rãspunderea în faþa parlamentului asupra
unui program, a unei declaraþii de politicã generalã
sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis dacã
o moþiune de cenzurã, depusã în termen de 3 zile de
la prezentarea programului, a declaraþiei de politicã
generalã sau a proiectului de lege, a fost votatã.
Dacã guvernul nu a fost demis, proiectul de lege
prezentat se considerã adoptat, iar programul sau

investiþiei, vor fi exceptate de la plata taxelor vamale.
Bunurile achiziþionate din import sau din România,
exclusiv noi, necesare realizãrii investiþiei ºi care urmeazã
a fi stabilite în perioada urmãtoare, beneficiazã pe perioada
de realizare a investiþiei, pânã la punerea în funcþiune a
acesteia, de amânarea plãþii TVA potrivit reglementãrilor
în vigoare, respectiv pânã la data de 25 a lunii urmãtoare
datei de punere în funcþiune a investiþiei. Aceste investiþii
sunt scutite de impozitul pe profit pe o perioadã de 5 ani
ºi beneficiazã, de asemenea, de deducerea unei cote de
20% din valoare, calculatã în luna în care se realizeazã
investiþia, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea
acesteia la sumele deductibile prevãzute în declaraþia de
impunere.
Investiþiile realizate în condiþiile acestei legi
beneficiazã de utilizarea amortizãrii accelerate, definite
conform Legii nr.15 din 1994, iar investiþiile noi, a cãror
valoare depãºeºte 10 milioane de dolari SUA, alte valute
convertibile sau echivalentul în lei, conform proiectului
de investiþie ºi planului de afaceri vor fi prezentate
Departamentului pentru Relaþiile cu Investitorii Strãini,
din cadrul guvernului, în vederea obþinerii de facilitãþi
suplimentare ce pot fi negociate ºi supuse de guvern spre
aprobare parlamentului sub formã de lege.
În cazul în care se constatã cã prevederile legii nu au
fost respectate ºi investitorul a furnizat anumite informaþii
neconforme cu realitatea, se iniþiazã procedurile de retragere
a facilitãþilor acordate ºi se sesizeazã organele fiscale pentru
a fi stabilit cuantumul sumelor ce urmeazã a fi plãtite,
reprezentând contravaloarea facilitãþilor de care a
beneficiat investitorul, precum ºi penalitãþile aferente
întârzierii plãþii taxelor ºi impozitelor care ar fi trebuit
achitate în absenþa acestor facilitãþi.
În condiþiile în care investiþiile se lichideazã voluntar
într-o perioadã de timp mai micã decât dublul celei pentru
care investitorul beneficiazã de facilitãþi, acesta va fi obligat
sã plãteascã impozitele stabilite pe întreaga duratã de
funcþionare a investiþiei, precum ºi penalitãþile aferente
întârzierii plãþii taxelor ºi impozitelor care ar fi trebuit
achitate în absenþa acestor facilitãþi. Penalitãþile vor fi calculate pentru perioada scursã între momentul în care taxele
ºi impozitele ar fi trebuit plãtite ºi momentul constatãrii
nerespectãrii prevederilor acestei legi.
Investiþiile realizate în România nu pot fi expropriate,
cu excepþia cazurilor de interes public ºi cu plata unei
despãgubiri prealabile. Investitorii strãini au dreptul de a
transfera integral în strãinãtate profiturile anuale ce li se
cuvin, în condiþiile regimului valutar din România, dupã
plata impozitelor, taxelor ºi a altor obligaþii. De asemenea,
investitorii strãini mai pot transfera în strãinãtate, în valuta
investiþiei, sumele obþinute în urma vânzãrii acþiunilor,
pãrþilor sociale sau a obligaþiunilor, precum ºi pe cele
rezultate din lichidarea investiþiilor, în condiþiile regimului
valutar din România.
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declaraþia de politicã generalã devine obligatorie
pentru guvern.
Prin Legea privind promovarea investiþiilor directe se
urmãreºte stimularea investitorilor români ºi atragerea celor
strãini. În conformitate cu prevederile internaþionale, legea
prevede asigurarea tratamentului naþional pentru
investitori, respectiv asigurarea unei depline egalitãþi între
investitorii români ºi cei strãini. Investiþiile strãine sunt
stimulate prin acordarea mai multor tipuri de facilitãþi, în
funcþie de domeniul de activitate în care se face investiþia,
mãrimea acesteia, numãrul de locuri de muncã înfiinþate.
Sunt scutite de la plata taxelor vamale ºi a TVA materiile
prime, materialele consumabile, piesele de schimb ºi
componentele importate, necesare ºi folosite efectiv în
producþia proprie, pe o perioadã de 2 ani, calculatã de la
data punerii în funcþiune a obiectivului. În cazul
achiziþionãrii acestor bunuri din România, ele sunt scutite
de la plata TVA.
Investiþiile realizate în România sunt scutite de la plata
impozitului pe profit astfel:
n
cele efectuate în agriculturã ºi industria alimentarã,
infrastructura de transport, tehnologia informaþiei
ºi comunicaþiilor, cercetare, sãnãtate, învãþãmânt ºi
turism, pe o perioada de 4 ani de la data punerii în
funcþiune a obiectivului;
n
cele efectuate în domeniul industriei, cu excepþia
domeniilor industriale enunþate mai sus, pe o
perioada de 3 ani de la data punerii în funcþiune a
obiectivului;
n
cele efectuate în comerþ ºi orice alte servicii, cu
excepþia sectorului bancar ºi de asigurãri, pe o
perioadã de 2 ani.
Dupã expirarea acestor perioade de timp, investitorii
beneficiazã anual de reducerea impozitului pe profit în
urmãtoarele condiþii:
n
cu 50% impozitul aferent profitului reinvestit,
pentru achiziþionarea de maºini, utilaje ºi
echipamente noi;
n
reducerea cu 25% a impozitului pe profit, dacã se
utilizeazã peste 15% din cheltuieli pentru
activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi de dezvoltare
a tehnologiei noi în România ºi pentru procesul
de formare profesionalã, precum ºi dacã se creeazã
cel puþin 30 de noi locuri de muncã prin
dezvoltarea investiþiei existente sau printr-o nouã
investiþie.
Investiþiile directe, a cãror valoare depãºeºte 1 milion
de dolari SUA sau echivalentul în lei sau alte valute
convertibile la data prezentãrii proiectului de investiþie,
realizate în termen de maximum 30 de luni de la data
eliberãrii certificatului de investiþie, beneficiazã de o serie
de facilitãþi. Astfel, utilajele tehnologice, instalaþiile,
echipamentele, aparatele de mãsurã ºi control, produsele
de software, achiziþionate din import, exclusiv noi, necesare
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Cauze ale numãrului mic de investitori strãini
n

n

n

n

legislaþia greoaie, aflatã într-o permanentã
schimbare (într-un singur an, în intervalul 19971998, au fost emise trei ordonanþe guvernamentale
privind investiþiile strãine);
lipsa unor facilitãþi majore acordate investitorilor
strãini;
lipsa de transparenþã la organizarea licitaþiilor
publice;
corupþia existentã în administraþia publicã.

Reconstrucþia regionalã
Dezvoltarea regionalã reprezintã un concept nou ce
urmãreºte impulsionarea ºi diversificarea activitãþilor
economice, stimularea investiþiilor în sectorul privat,
contribuþia la reducerea ºomajului, îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii. Pentru a putea fi aplicatã politica de dezvoltare
regionalã s-au înfiinþat opt regiuni de dezvoltare, care
cuprind tot teritoriul României. Fiecare regiune de
dezvoltare cuprinde mai multe judeþe. Regiunile de
dezvoltare nu sunt unitãþi administrativ-teritoriale, nu au
personalitate juridicã, fiind rezultatul unui acord liber între
consiliile judeþene ºi cele locale.
Politica de dezvoltare regionalã reprezintã un ansamblu
de mãsuri planificate ºi promovate de autoritãþile
administraþiei publice locale ºi centrale, în parteneriat cu
diverºi actori (privaþi, publici, voluntari), în scopul
asigurãrii unei creºteri economice dinamice ºi durabile,
prin valorificarea eficientã a potenþialului regional ºi local, în scopul îmbunãtãþirii condiþiilor de viaþã. Principalele
domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt:
dezvoltarea întreprinderilor, piaþa forþei de muncã,
atragerea investiþiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea
sectorului IMM, îmbunãtãþirea infrastructurii, calitatea
mediului înconjurãtor, dezvoltarea ruralã, sãnãtatea,
educaþia, învãþãmântul, cultura.
Dezvoltarea ruralã ocupã un loc distinct în cadrul
politicilor regionale ºi se referã la urmãtoarele aspecte:
înlãturarea/diminuarea sãrãciei în zonele rurale; echilibrarea
oportunitãþilor economice ºi a condiþiilor sociale dintre
mediul urban ºi cel rural; stimularea iniþiativelor locale;
pãstrarea patrimoniului spiritual ºi cultural.
Cadrul de implementare ºi de evaluare a politicii de
dezvoltare regionalã îl reprezintã regiunea de dezvoltare,
constituitã ca o asociere benevolã de judeþe vecine.
Obiectivele de bazã ale politicii de dezvoltare regionalã
sunt urmãtoarele:
n diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu
accent pe stimularea dezvoltãrii echilibrate ºi pe
revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare
întârziatã); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
n îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile
Uniunii Europene ºi de acces la instrumentele financiare
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de asistenþã pentru þãrile membre (fonduri structurale ºi de
coeziune);
n corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de
dezvoltare; stimularea cooperãrii interregionale, interne ºi
internaþionale, care contribuie la dezvoltarea economicã
ºi care este în conformitate cu prevederile legale ºi cu
acordurile internaþionale încheiate de România.
Principiile care stau la baza elaborãrii ºi aplicãrii
politicilor de dezvoltare regionalã sunt:
n descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de
la nivelul central/guvernamental spre cel al comunitãþilor
regionale;
n parteneriatul între toþi actorii implicaþi în domeniul
dezvoltãrii regionale;
n planificarea – proces de utilizare a resurselor (prin
programe ºi proiecte) în vederea atingerii unor obiective
stabilite;
n cofinanþarea – contribuþia financiarã a diverºilor actori
implicaþi în realizarea programelor ºi proiectelor de
dezvoltare regionalã.
România a cunoscut disparitãþi regionale de-a lungul
întregii ei evoluþii statale. În timp ce activitatea industrialã
era concentratã în anumite regiuni ale þãrii, preponderent
acolo unde se aflau ºi resursele minerale ºi energetice
accesibile, alte regiuni se caracterizau prin dominanþa
activitãþilor agricole ºi de servicii. Dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial, conducerea comunistã a urmãrit în
procesul de implementare a politicii de industrializare a
þãrii o serie de principii majore, privind amplasarea noilor
obiective industriale, precum: situarea acestora în
apropierea surselor de materii prime sau a principalelor
aglomeraþii urbane; utilizarea la maximum a resurselor de
muncã disponibile, mai ales în zonele subdezvoltate;
valorificarea prin industrializare ºi prelucrare a materiilor
prime locale; sprijinirea creºterii ºi dezvoltãrii de noi
platforme industriale în arii urbane. Astfel, în judeþele cele
mai sãrace ale þãrii, precum Bistriþa-Nãsãud, Buzãu,
Ialomiþa, Mehedinþi, Olt, Sãlaj, Vaslui, au fost dezvoltate
ramuri ale industriei grele ºi uºoare: construcþii de maºini,
chimie, metalurgie, textile ºi confecþii-textile etc. Între 1970
ºi 1989, ritmul de creºtere a producþiei industriale din
aceste noi ramuri a fost impresionant. În anul 1975,
conducerea politicã a þãrii a definit, în termeni foarte
preciºi, obiectivele politicii de dezvoltare teritorialã în
cadrul procesului de industrializare. Acestea se exprimau
prin stabilirea pragului minim de 10 miliarde de lei
producþie industrialã anualã, ca obiectiv ºi sarcinã la
nivelul fiecãrui judeþ. În 1980, acest prag a fost modificat,
fiind corelat cu mãrimea fiecãrui judeþ. Urmarea procesului
de industrializare a fost crearea unei baze de producþie
industrialã în fiecare judeþ. Motivaþia ºi obiectivul acestei
dezvoltãri au fost de a utiliza integral potenþialul resurselor
de muncã ºi de a diminua disparitãþile interjudeþene. Acest
mod de redistribuire a resurselor naþionale globale a condus

din industrie a fost de peste 50% din totalul scãderilor
înregistrate pe ansamblul economiei.
Peste 45% din numãrul total al firmelor înregistrate în
România se concentreazã în cele mai dezvoltate 8 judeþe,
cu un total de 30% din populaþia þãrii. Valori mai ridicate
ale ºomajului se înregistreazã în judeþele cu un nivel mai
scãzut de dezvoltare ºi cu o ratã ridicatã a declinului
numãrului de salariaþi din industrie (Bistriþa-Nãsãud,
Botoºani, Tulcea, Vaslui etc). Sub aspectul distribuþiei
spaþiale poate fi observatã, de asemenea, o grupare a
disparitãþilor globale, cu diferenþe majore între estul ºi
sudul þãrii ºi zonele centrale ºi de vest. Cele mai multe
dintre judeþele slab ºi foarte slab dezvoltate se aflã în
Moldova ºi Muntenia, în timp ce majoritatea celor cu nivel
ridicat ºi foarte ridicat de dezvoltare se aflã în Transilvania
ºi Banat. Regiunile istorice ale Olteniei ºi Maramureºului
se caracterizeazã printr-un nivel mediu de dezvoltare. Una
dintre ariile cele mai puþin dezvoltate se aflã în jurul
Capitalei, excepþie fãcând doar zona puternic
industrializatã ºi urbanizatã a judeþului Prahova.
Disparitãþile regionale ating valori remarcabile pentru
anumiþi indicatori, evidenþiind decalajele din domeniile
economic, social, al echipãrii tehnice sau în ceea ce priveºte
calitatea vieþii, în general. Schimbãrile cele mai dinamice
au fost evidenþiate în rândul indicatorilor care ilustreazã
categoriile infrastructurã ºi sociodemografie. Schimbãri
pozitive au fost observate la indicatorii creºterea numãrului
de autoturisme proprietate personalã ºi numãrul
abonamentelor telefonice.
Cele mai relevante scãderi ale nivelurilor de dezvoltare
au fost înregistrate în judeþele Mehedinþi, Caraº-Severin ºi
Hunedoara, în timp ce judeþele Brãila, Dâmboviþa ºi
Ialomiþa au cunoscut unele creºteri. Maximum de stabilitate
s-a înregistrat atât în cazul judeþelor bine dezvoltate (Sibiu,
Braºov, Cluj ºi Timiº), cât ºi în cazul celor mai slab
dezvoltate (Giurgiu, Botoºani, Vaslui, Cãlãraºi, Teleorman).
Dinamicile regionale în România s-au caracterizat printr-o
creºtere a disparitãþilor economice în condiþiile unui declin
general al economiei naþionale. Schimbãrile regionale au
evoluat dupã modele diferite în cazul resurselor
gospodãreºti, a infrastructurii sau a structurilor economice.
Producþia întreprinderilor industriale a suferit cel mai acut
declin, dovedind cã aceste structuri au fost cel mai puþin
capabile de a se adapta la schimbãrile specifice economiei
de piaþã. Viteza cu care se desfãºoarã reforma economicã
este cea care influenþeazã, în ultimã instanþã, creºterea,
mai lentã sau mai rapidã, a disparitãþilor regionale.
Începând cu anul 2001, România trebuie sã primeascã,
timp de ºase ani, peste 100 milioane de euro anual din
partea UE, pentru programe de dezvoltare regionalã. Potrivit
estimãrilor Comisiei Europene, prin intermediul viitoarelor
programe de dezvoltare regionalã s-ar putea crea în þara
noastrã circa 50.000 noi locuri de muncã, în special în
sectorul privat, susþinut cu precãdere în dezvoltarea sa de
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în cele din urmã la o încetinire a ritmului de dezvoltare
economicã pe ansamblul þãrii.
Dupã introducerea sistemului economiei de piaþã,
resursele tind sã se orienteze cãtre acele regiuni unde
maximizarea utilizãrii lor este posibilã. Ca urmare, regiunile
cele mai sãrace, care au cunoscut o dezvoltare industrialã
artificialã, suportã în prezent un impact sever al procesului
de tranziþie ºi al ajustãrii structurale în vederea trecerii la
sistemul economiei de piaþã. O hartã ad-hoc a disparitãþilor
regionale din România a permis localizarea spaþialã a
sãrãciei ºi subdezvoltãrii în douã arii principale ale þãrii:
nord-estul, care include practic, în totalitate, regiunea
istoricã a Moldovei, ºi sudul, respectiv cea mai extinsã
zonã agricolã a þãrii – Câmpia Românã. Spre deosebire de
aceste douã arii, vestul ºi centrul þãrii se contureazã drept
zonele mai bogate ºi mai puternic dezvoltate, din punct de
vedere al veniturilor din gospodãriile populaþiei, precum
ºi al echipãrii ºi dotãrii tehnico-sociale ºi a potenþialului
economic. Analizele economice relevã o serie de aspecte
de detaliu, simptomatice pentru tipologia problemelor
specifice diferitelor arii:
1. Judeþele cu cel mai scãzut nivel de trai sunt localizate
în cele douã principale zone ale sãrãciei: prima, cu o
situaþie deosebit de criticã, este situatã în estul Moldovei
ºi cuprinde judeþele Vaslui ºi Botoºani, iar a doua în zona
de câmpie din sudul þãrii ºi cuprinde judeþele Teleorman,
Giurgiu, Cãlãraºi ºi Ialomiþa. Despre judeþele Botoºani ºi
Vaslui se poate spune cã se caracterizeazã printr-o stare
generalizatã de sãrãcie, având resurse materiale foarte reduse
ºi niveluri înalte ale mortalitãþii infantile, ale migraþiei ºi
ºomajului. Judeþele din sudul þãrii ºi, mai ales, Cãlãraºi,
Giurgiu ºi Teleorman sunt exemple tipice de sãrãcie
culturalã, dupã cum susþin sociologii, caracterizate
printr-un nivel educaþional scãzut ºi printr-o ratã înaltã a
mortalitãþii infantile datoratã precaritãþii condiþiilor
sanitare.
2. Subdezvoltarea infrastructurii ºi sãrãcia din
gospodãriile populaþiei sunt puse în evidenþã de unele
cazuri tipice, precum cel al judeþului Gorj, caracterizat prin
nivelul scãzut de dezvoltare a infrastructurii (tehnice ºi
sociale). Urmeazã situaþia din judeþele Hunedoara ºi
Constanþa, unde nivelul scãzut al calitãþii vieþii din
gospodãriile populaþiei contrasteazã cu nivelul ridicat al
activitãþilor economice, exprimat ca atare de indicatorii
specifici.
Studiul disparitãþilor regionale ºi al evoluþiei acestora
trebuie sã fie însoþit ºi de analize privind schimbãrile
petrecute în structura ocupaþionalã a populaþiei ºi în
sectorul antreprenorial. Aceste analize adaugã noi aspecte
ºi semnificaþii în vederea unei mai bune înþelegeri a
disparitãþilor regionale. Principala corelaþie între
fenomenele de naturã economicã ºi aspectele vieþii sociale,
la nivel regional, o reprezintã declinul numãrului locurilor
de muncã din industrie. Scãderea numãrului de salariaþi
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cãtre UE. Contribuþia guvernului român la derularea
viitoarelor programe, în parteneriat cu Uniunea Europeanã,
va fi de 25% din totalul fondurilor europene alocate. Din cele
449 de proiecte aprobate pentru finanþare în ultimii
5 ani, 261 sunt pentru dezvoltarea iniþiativei locale (cu fonduri
de peste 12 milioane euro), 107 proiecte se adreseazã pregãtirii
resurselor umane (3,4 milioane euro), iar 81 sunt în turism
(3,6 milioane euro). 74% din aceste proiecte se vor derula în
mediul urban, semnificativ fiind însã faptul cã 118 proiecte
se adreseazã comunitãþilor rurale ºi însumeazã un buget de
5,4 milioane euro pentru circa 2.700 noi locuri de muncã.
Agenþia Naþionalã Pentru Dezvoltare Regionalã
(ANDR) urmãreºte ºi controleazã societãþile comerciale
dupã privatizare, monitorizeazã derularea contractelor de
vânzare-cumpãrare ºi îndeplinirea clauzelor speciale
prevãzute în cazul privatizãrii pe piaþa de capital. ANDR
urmãreºte ºi modul de îndeplinire a obligaþiilor asumate
de cumpãrãtor, modul de realizare a angajamentelor
asumate de administratorii societãþilor comerciale prin
programele de restructurare, respectarea prevederilor legale privind introducerea în capitalul social al societãþilor
comerciale a valorii terenului pentru care s-a emis titlu de
proprietate dupã privatizare ºi efectueazã controale ºi
verificãri periodice sau la sesizarea persoanelor fizice sau
juridice. ANDR trebuie sã acþioneze în judecatã, atunci
când acest lucru se impune, cumpãrãtorii care nu îºi executã
obligaþiile contractuale. În cazul societãþilor în care
cumpãrãtorul nu a respectat obligaþiile contractuale, se
poate înfiinþa un comitet de supraveghere care va analiza
cauzele neîndeplinirii obligaþiilor. În situaþia în care
cumpãrãtorul nu poate plãti ratele scadente sau nu poate
realiza obligaþiile investiþionale prevãzute, valoarea
penalitãþilor aferente acestora poate fi transformatã în
acþiuni cu valoare egalã cu cea achitatã de cumpãrãtor, în
favoarea statului, diminuându-se în mod corespunzãtor
pachetul de acþiuni al cumpãrãtorului. ANDR gestioneazã
zonele defavorizate ºi are în componenþã 8 agenþii de
dezvoltare regionalã (ADR): ADR 1 Nord-Est, cu sediul la
Piatra Neamþ; ADR 2 Sud-Est (sediu la Brãila); ADR 3
Sud-Muntenia (sediu la Cãlãraºi); ADR 4 Sud-Vest Oltenia
(sediu la Craiova); ADR 5 Vest-România (cu sediul la
Timiºoara); ADR 6 Nord-Vest (cu sediul la Cluj-Napoca),
ADR 7 Centru (cu sediul la Alba Iulia) ºi ADR 8 (cu sediul
la Bucureºti).
Pe de altã parte, cu sprijinul financiar al Bãncii
Mondiale, Guvernului Marii Britanii ºi sprijinul Uniunii
Europene, Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltarea ºi
Implementarea Programelor de Reconstrucþie a Zonelor
Miniere a urmãrit înfiinþarea unor centre de promovare ºi
facilitare a investiþiilor în zonele miniere, centre de
plasament, centre comunitare de profil ºi cantine pentru
sãraci. Scopul principal al acestei agenþii guvernamentale
este cel de absorbþie a forþei de muncã disponibilizate ºi de
refacere a zonelor miniere ºi defavorizate.
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Zona defavorizatã reprezintã o arie geograficã strict
delimitatã teritorial, care îndeplineºte cel puþin una din
urmãtoarele condiþii: a) are structuri productive
monoindustriale, care, în activitatea zonei, mobilizeazã
mai mult de 50% din populaþia salariatã; b) este o zonã
minierã unde personalul a fost disponibilizat, în proporþie
de peste 25%, prin concedieri colective; c) este o zonã în
care s-au efectuat concedieri colective în urma lichidãrii,
restructurãrii sau privatizãrii unor agenþi economici, care
au afectat mai mult de 25% din numãrul angajaþilor cu
domiciliul în zona respectivã; d) rata ºomajului depãºeºte
cu 30% media existentã la nivel naþional; e) este o zonã
izolatã, lipsitã de mijloace de comunicaþii, iar infrastructura
sa este slab dezvoltatã. O zonã defavorizatã poate aparþine
uneia sau mai multor unitãþi administrativ-teritoriale. La
25 martie 1999 a fost emisã Hotãrârea de Guvern nr. 191
privind declararea urmãtoarelor zone miniere ca zone
defavorizate:
1. Albeni, jud. Gorj
2. Schela, jud. Gorj
3. Motru-Rovinari, jud. Gorj
4. ªtei-Nucet, jud. Bihor
5. Borod-ªuncuiuº-Dobreºti – Vadu Criºului,
jud. Bihor
6. Popeºti-Derna-Aleºd, jud. Bihor
7. Bocºa, jud. Caraº-Severin
8. Moldova Nouã-Anina, jud. Caraº-Severin
9. Rusca Montanã, jud. Caraº-Severin
10. Ip, jud. Sãlaj
11. Hida-Surduc-Jibou-Bãlan, jud. Alba
12. Sãrmãºag-Chiojd-Bobota, jud. Sãlaj
13. Baia Mare, jud. Maramureº
14. Borºa-Viºeu, jud. Maramureº
15. Filipeºti, jud. Prahova
16. Ceptura, jud. Prahova
17. Comãneºti, jud. Bacãu
18. Bucovina,jud. Suceava
19. Altân Tepe, jud. Tulcea
20. Baraolt, jud. Covasna
La începutul lunii octombrie 1999 a fost declaratã ca
zonã defavorizatã, pe o perioadã de 10 ani, ºi zona minierã
Apuseni, jud. Sãlaj. Aria geograficã a zonei miniere Apuseni
ca zonã defavorizatã cuprinde localitãþile Zlatna, Almaºu
Mare, Abrud, Ciuruleasa, Bucium Sohodol, Mogoº, Roºia
Montana, Baia de Arieº, Bistra, Lupºa ºi Sãlciua. Numãrul
zonelor defavorizate declarate de guvern este 29,
reprezentând 6% din suprafaþa totalã a þãrii.
În toate zonele defavorizate, investitorii ºi-au orientat
activitatea îndeosebi spre ramurile industriale. Tendinþa
generalã a fost de orientare a investiþiilor cãtre activitãþi
productive, care pot asimila o parte mai mare a populaþiei
disponibilizate din zonã. Zonele defavorizate fiind în special zone miniere, dependente de o singurã activitate, în

locale, susþinerea descentralizãrii administrative ºi
creºterea capacitãþii de organizare la nivel local.
Fondul Român de Dezvoltare Socialã este constituit
cu susþinerea financiarã a organizaþiilor financiare
internaþionale ºi a altor donatori din þarã ºi strãinãtate.
Valoarea maximã a unei finanþãri acordate este de 75.000
de dolari SUA pe proiect; comunitatea beneficiarã are
obligaþia de a contribui cu minimum 10% din valoarea
proiectului. Ca proiecte posibile pentru finanþare din
Fondul Român de Dezvoltare Socialã enumerãm proiectele
legate de mica infrastructurã: drumuri, podeþe,
aprovizionarea cu apã ºi canalizare în zonele rurale; servicii
sociale comunitare: asistenþã pentru copiii abandonaþi,
îngrijire la domiciliu pentru cei vârstnici ºi servicii pentru
persoane fãrã adãpost; organizarea unor cursuri de calificare
sau asistenþã tehnicã pentru crearea de locuri de muncã în
satele sãrace.
Iniþiat în cadrul PHARE, de cãtre Uniunea Europeanã
ºi Guvernul României, Programul pentru politica de
dezvoltare regionalã a demarat în luna februarie 1996.
Împãrþirea României în zone sau regiuni de dezvoltare a
suscitat multe opinii, generate de caracterul de noutate al
proiectului ºi soluþiile, parþial finalizate, de aplicare a
principiilor regionalismului în þara noastrã.
În ciuda preocupãrilor teoretice, concretizate ºi în
organizarea unor seminarii pe aceste teme, încã din 1997,
predominã disparitãþile regionale, administrarea ºi
managementul deficitar al politicilor regionale, precum ºi
încercãrile de adecvare la realitatea autohtonã a
instrumentelor politicii regionale din Uniunea Europeanã.
În domeniul dezvoltãrii regionale, am fost pregãtiþi din
toamna anului 1999 sã începem negocierile pentru aderarea
al UE. Un comunicat al Comisiei Europene din iunie 1999
aprecia cã România face parte din „avangarda” statelor
candidate în schema de organizare a politicii de dezvoltare
regionalã. Ariile identificate ca fiind zone slab dezvoltate
se confruntã, în prezent, ca urmare a trecerii la economia
de piaþã, cu mari probleme de ordin economic ºi social,
dovedind imposibilitatea de a se redresa singure ºi de a se
adapta la noile condiþii impuse de mecanismele pieþei
libere. Cunoscând faptul cã tranziþia la economia de piaþã
adânceºte disparitãþile existente între zonele dezvoltate ºi
zonele slab dezvoltate, datoritã faptului cã resursele tind
sã se orienteze spre acele zone unde maximizarea utilizãrii
lor este posibilã, se impune intervenþia directã ºi susþinutã
a administraþiei publice, prin programe specifice de naturã
economicã ºi socialã. Pe mãsurã ce reforma avanseazã pe
plan naþional ºi local, se impune elaborarea unor programe
de redresare economicã ºi de protecþie socialã pentru zonele
defavorizate.
Obiectivul major pentru dezvoltarea zonelor
defavorizate îl constituie restructurarea economicã,
elaborarea ºi implementarea alternativelor de dezvoltare.
Apreciem cã cele mai importante obiective ale dezvoltãrii

65

România. Elemente pentru dezvoltarea sa durabilã

care ºomajul are o proporþie însemnatã, impun dezvoltarea
activitãþilor productive, precum ºi a activitãþilor de formare
ºi reconversie profesionalã a ºomerilor.
Principalele obiective ale Programului de dezvoltare
ruralã sunt întãrirea capacitãþii instituþionale locale pentru
dezvoltare ruralã ºi promovarea accesului la serviciile de
infrastructurã ruralã. Costul total este estimat la 120
milioane de dolari SUA, din care Banca Mondialã va
participa cu un împrumut în valoare de 100 milioane de
dolari SUA, iar judeþele selecþionate vor contribui cu 10%
din valoarea investiþiei. Perioada de implementare a
proiectului este estimatã la 4 ani. În primii doi ani se va
urmãri construirea unei capacitãþi iniþiale pentru
dezvoltarea ruralã ºi se vor disponibiliza fonduri pentru
infrastructura din cinci judeþe, selectate din cadrul celor
opt regiuni existente, pe baza criteriului celui mai mic
venit pe locuitor ºi pe baza altor indicatori sociali.
Începând din 2001, fondurile PHARE – componenta
coeziune economicã ºi socialã – ºi fondurile de cofinanþare
corespunzãtoare de la bugetul statului se distribuie pe 11
zone de restructurare industrialã, cu potenþial de creºtere
economicã. Aceste zone acoperã o treime din populaþia
României. Din localitãþile aparþinând celor 11 zone se
selecteazã cu prioritate, conform procedurilor PHARE,
proiecte de investiþii din sectorul public ºi privat, care se
înscriu în prioritãþile naþionale de dezvoltare regionalã
cuprinse în Planul Naþional de Dezvoltare ºi agreate de
Comisia Europeanã: dezvoltarea întreprinderilor mici ºi
mijlocii, a infrastructurilor locale ºi regionale, dezvoltarea
serviciilor sociale ºi a turismului. Criteriile recomandate
de Comisia Europeanã care s-au aflat la baza identificãrii
zonelor sunt: existenþa unor areale – concentrate geografic
– cu întreprinderi aflate în dificultate din diferite motive
(închidere, restructurare, privatizare), având ºomaj ridicat
ºi grave probleme sociale, probleme de poluare a mediului,
dar care au ºi potenþial de creºtere economicã. Direcþionarea
fondurilor Phare spre zonele defavorizate stabilite ar trebui
sã susþinã ºi sã completeze programul general de dezvoltare
a României.
Prin Legea nr. 129 din 1998 a fost creat Fondul Român
de Dezvoltare Socialã, destinat finanþãrii proiectelor locale în combaterea sãrãciei la nivelul comunitãþilor.
Beneficiarii sunt grupuri de comunitãþi rurale sãrace,
grupuri dezavantajate ºi grupuri productive provenind
din comunitãþi sãrace. Pentru a beneficia de prevederile
acestei legi, comunitãþile rurale sãrace ºi grupurile productive provenite din comunitãþi sãrace trebuie sã
dobândeascã personalitate juridicã, pe baza actului de
constituire, încheiat de cel puþin 10 membri ai comunitãþii
ºi înregistrat la primãria comunei în raza cãreia se aflã
satul sau aºezarea umanã izolatã. Fondul are ca scop
contribuþia la reducerea sãrãciei prin finanþarea de
proiecte pentru comunitãþi sãrace beneficiare ºi pentru
grupurile dezavantajate, creºterea capacitãþii manageriale
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regionale în þara noastrã sunt reducerea disparitãþilor regionale
între diferite regiuni ale României ºi integrarea activitãþilor
din sectorul public, pentru a realiza un nivel superior de
dezvoltare a regiunilor. S-au conturat ºi câteva obiective de
ordin calitativ, care reliefeazã sensul diversificat al dezvoltãrii
economico-sociale judeþene, ºi anume: ridicarea standardului
de viaþã; crearea de noi locuri de muncã; protecþia ºi
regenerarea calitãþii mediului; oferirea de bunuri competitive
pe plan internaþional; regenerarea ambientului. Legat de
aceasta, se pot contura urmãtoarele obiective operaþionale:
reabilitarea infrastructurii fizice a zonelor defavorizate;
identificarea potenþialelor locale ºi promovarea avantajelor
comparative; atragerea de investiþii în zonã; promovarea
programelor sociale specifice zonelor defavorizate. Domeniile
þintã, considerate ca direcþii principale de dezvoltare în vederea
realizãrii obiectivului general ºi a obiectivelor calitative, sunt:
industria, sectorul întreprinderilor mici ºi mijlocii, spaþiul rural, turismul ºi serviciile.
Pentru realizarea acestor obiective, este necesarã
implicarea tuturor actorilor cu responsabilitãþi în
dezvoltarea localã, cu sprijinul implicit din partea
autoritãþilor ºi participarea directã ºi consistentã a
sectorului privat. Fãrã realizarea unui larg parteneriat, în
care sã fie implicatã ºi întreaga comunitate localã,
problemele zonelor defavorizate nu vor fi rezolvate corect
ºi durabil. Prin realizarea obiectivelor propuse, pe termen
mediu ºi lung, se va ajunge la ridicarea standardului de
viaþã în zonele identificate în prezent ca defavorizate ºi se
va putea preîntâmpina producerea de noi dezechilibre.
Procesul de reabilitare a zonelor defavorizate se poate conduce pe trei direcþii prioritare: recalificarea ºi reîncadrarea
în muncã a persoanelor disponibilzate ca urmare a
restructurãrii industriale, atragerea de mari firme în zonã ºi
înfiinþarea de incubatoare ºi prestãri de servicii pentru
întreprinzãtori, cât ºi a unui centru tehnologic.
Obiectivele pentru dezvoltarea industriei sunt:
restructurarea industriei grele; dezvoltarea ºi specializarea
ramurilor existente; stimularea înfiinþãrii de noi ramuri
industriale. Prin atingerea acestor obiective, produsele
industriei trebuie sã rãspundã rigorilor pieþei, cerinþelor
consumatorilor ºi utilizatorilor, sub aspectul unor criterii
economice ºi sociale. Dezvoltarea viitoare a industriei este
privitã în strânsã conexiune cu dezvoltarea celorlalte ramuri
economice ºi, în mod special, ca un suport pentru
sprijinirea sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii. Existã
ºi obiective operaþionale pentru dezvoltarea industriei,
precum: 1) modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii
industriale; 2) crearea unui mediu propice activitãþilor
inovative din industrie; 3) stimularea ºi folosirea efectelor
sinergetice ale cooperãrii judeþene, regionale ºi
internaþionale; 4) dezvoltarea unor ramuri industriale
ecologice; 5) adaptarea nivelului de calificare-recalificare
a resurselor umane la cerinþele pieþei; 6) îmbunãtãþirea
condiþiilor de sãnãtate ºi de protecþie a muncii.
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Pentru dezvoltarea spaþiului rural trebuie sã se aibã în
vedere promovarea unei agriculturi performante ºi
revigorarea spaþiului rural, ca alternativã socioeconomicã
a mediului urban. În acest sens, sunt stabilite urmãtoarele
obiective specifice: exploatarea extensivã ºi intensivã a
solului; stimularea dezvoltãrii ramurilor agricolezootehnie, silviculturã, pomiculturã, viticulturã,
pisciculturã ºi apiculturã; revigorarea mediului rural ca
alternativã socialã a mediului urban. În vederea realizãrii
acestor obiective sunt formulate urmãtoarele obiective
operaþionale care vizeazã domeniile de acþiune:
1) dezvoltarea infrastructurii activitãþii asociative în spaþiul
rural; 2) repopularea spaþiului rural ºi pregãtirea sesurselor
umane pentru agricultura durabilã ºi serviciile
complementare acesteia; 3) crearea unui cadru favorabil
de informare ºi coperare; 4) stimularea producþiei agricole
ecologice; 5) revitalizarea ºi conservarea structurilor sociale
caracteristice vieþii rurale; 6) stimularea dezvoltãrii
sistemului sanitar în spaþiul rural.
Obiectivele pentru dezvoltarea serviciilor sunt:
dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea serviciilor publice;
dezvoltarea serviciilor financiar-bancare; dezvoltarea unor
structuri de servicii specializate orientate spre atragerea de
noi întreprinderi, astfel încât sectorul servicii sã devinã un
sector cu putere economicã în sine, dar ºi un suport real al
dezvoltãrii celorlalte domenii economice. Obiectivele
operaþionale propuse pentru dezvoltarea acestui segment
al economiei sunt: 1) crearea facilitãþilor infrastructurale
pentru dezvoltarea serviciilor orientate spre înfiinþarea de
noi întreprinderi; 2) crearea de noi locuri de muncã ºi
pregãtirea resurselor umane pentru ridicarea calitãþii
serviciilor; 3) crearea unui cadru informaþional adecvat
diversificãrii gamei serviciilor de calitate; 4) stimularea
unei reþele de colaborare între serviciile publice ºi private;
5) stimularea serviciilor cu orientare ecologicã;
6) stimularea iniþiativei private în domeniul serviciilor
sanitare.
Prin implementarea politicii de dezvoltare regionalã
în România au fost iniþiate parteneriate active între
administraþiile publice, centralã ºi locale, dar ºi între
administraþiile publice locale ale judeþelor constitutive
ale regiunilor de dezvoltare economicã, create în baza legii
privind dezvoltarea regionalã. Se pune problema
intensificãrii relaþiilor pe toate planurile, astfel încât sã se
asigure dezvoltarea socioeconomicã durabilã a întregii
regiuni, în contextul dezvoltãrii naþionale. Pe lângã
obiectivul economic, cooperarea regionalã trebuie sã se
dezvolte ºi în domenii de interes ºi de relevanþã regionalã,
de exemplu sectorul de întreprinderi mici ºi mijlocii ºi
turismul. În privinþa cooperãrii interregionale, trebuie sã
existe douã variante de abordare: a) colaborãri punctuale,
chiar complementare, mergând pe sistemul reciprocitãþii
între oricare judeþ dintr-o regiune ºi alte judeþe ale þãrii, pe
coordonatele impuse de prioritãþile de dezvoltare ale

Politicile de dezvoltare regionalã
Conform Strategiei Naþionale de Dezvoltare a României
pe termen mediu, aprobatã în ºedinþa de guvern din 19 mai
2000, principiile strategice ale dezvoltãrii regionale
vizeazã:
n la nivel naþional: a) promovarea mecanismelor
economiei de piaþã în toate regiunile þãrii, în vederea
îmbunãtãþirii competitivitãþii ºi realizãrii unei creºteri
economice permanente; b) promovarea unei dezvoltãri
armonioase spaþiale ºi a reþelei de localitãþi; c) creºterea
capacitãþii regiunilor (din punct de vedere instituþional,
financiar, decizional) la susþinerea propriului proces de
dezvoltare; d) promovarea principiilor dezvoltãrii durabile;
e) crearea ºanselor egale în ceea ce priveºte accesul la
informare, cercetare-dezvoltare tehnologicã, educaþie ºi
formare continuã;
n la nivel regional: a) reducerea disparitãþilor dintre
regiuni, judeþe, mediu urban – mediu rural, zone centrale,
zone periferice etc.; b) preîntâmpinarea apariþiei unor zoneproblemã; c) coordonarea iniþiativelor de dezvoltare
regionalã cu prioritãþile naþionale ºi orientãrile UE;
d) promovarea unor politici diferenþiate conform unor
particularitãþi zonale (zone monofuncþionale – predominant agricole, miniere – aglomerãri urbane, zone naturale
ºi construite sau protejate, zone de graniþã, zone cu
probleme de mediu).
Obiectivele politicii de dezvoltare regionalã, conform
aceleiaºi strategii, sunt: diminuarea dezechilibrelor
regionale existente, stimularea dezvoltãrii echilibrate,
revitalizarea zonelor defavorizate; preîntâmpinarea
producerii de noi dezechilibre; corelarea politicilor
regionale cu cele sectoriale; stimularea cooperãrii
interregionale interne ºi internaþionale, care contribuie la
progresul economic ºi social; dezvoltarea în continuare a
relaþiilor speciale, privilegiate ale României cu Republica
Moldova, consolidarea spaþiului cultural ºi spiritual comun
în concordanþã cu normele ºi valorile integrãrii într-o
Europã unitã.
Obiectivele fundamentale ale politicii regionale, cadrul
instituþional, competenþele diferitelor instituþii implicate
ºi instrumentele specifice ale politicii de dezvoltare
regionalã în România sunt stabilite prin Legea nr.151/1998
privind dezvoltarea regionalã în România. Obiectivul fundamental al politicii de dezvoltare regionalã, astfel cum a
fost formulat prin lege, vizeazã reducerea disparitãþilor

regionale existente, în special prin stimularea unei
dezvoltãri echilibrate ºi prin accelerarea redresãrii acelor
zone rãmase în urmã din punct de vedere al nivelului de
dezvoltare datoritã circumstanþelor istorice, geografice,
economice ºi politice, precum ºi prevenirea apariþiei unor
noi disparitãþi ºi dezechilibre regionale. Un alt obiectiv
stabilit prin lege se referã la corelarea politicilor sectoriale
ale guvernului cu iniþiativele ºi resursele locale ºi regionale,
în scopul atingerii unei dezvoltãri economice, sociale ºi
culturale durabile a regiunilor.
Aceste procese de stimulare a activitãþilor regionale,
de coordonare a lor cu politicile guvernamentale, de
promovare a cooperãrii interregionale reprezintã un efort
de corelare a necesitãþilor þãrii, dar ºi a necesitãþilor
regiunilor geografice, economice ºi culturale ale României.
Procesele de dezvoltare regionalã sunt plasate în contextul
mai larg al procesului de aderare a României la UE ºi, deci,
al pregãtirii structurilor instituþionale ºi a capacitãþilor
necesare în vederea implementãrii politicii structurale a
UE dupã aderare.
În cadrul politicii regionale promovate de România,
un rol important îl are politica zonelor defavorizate, prin
care de la bugetul de stat se susþine dezvoltarea economicã
ºi socialã a acelor areale geografice al cãror nivel de
dezvoltare este extrem de scãzut datoritã efectelor negative ale procesului de restructurare economicã ºi
disponibilizãrilor masive de personal. Scopul acestei
politici este de a revitaliza economic acele zone, prin
atragerea investitorilor. Declinul economic masiv
înregistrat de România dupã 1990 a impus ca politica
naþionalã de dezvoltare regionalã sã nu mai poatã fi
gânditã numai în termenii diminuãrii discrepanþelor
regionale. Acestui obiectiv i s-a alãturat un obiectiv mai
general, acela de sprijinire a restructurãrii economice
regionale.
În conformitate cu politica europeanã de coeziune
economicã ºi socialã, România promoveazã o politicã
regionalã ce are ca obiectiv general pe termen lung
diminuarea decalajelor în dezvoltarea regiunilor ºi zonelor
þãrii. Pe termen scurt însã, politica regionalã trebuie sã se
axeze pe contracararea fenomenelor negative (pierderea
de locuri de muncã, ºomaj etc.) care apar în procesul de
restructurare economicã ºi îndeosebi industrialã a þãrii.
Comunitãþile teritoriale, regionale ºi locale autohtone
nu ºi-au dezvoltat suficient capacitatea de inovare ºi nu
au devenit mai flexibile pentru a putea rãspunde eficient
provocãrii ºi cerinþelor de restructurare a economiei
naþionale. De aceea, un obiectiv important al politicii
regionale româneºti trebuie sã fie acela de a crea condiþii
pentru dezvoltarea capacitãþii novatoare a comunitãþilor
teritoriale româneºti, pentru a le face capabile sã adopte
noi activitãþi care, treptat, sã înlocuiascã vechile activitãþi
nerentabile, ce nu mai sunt cerute de piaþã, þinând seama
de faptul cã, în condiþiile globalizãrii economice,
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acestor regiuni; b) cooperare între regiunile de dezvoltare,
înþelese ca un tot unitar, pe proiecte cu grade diferite de
complexitate ºi de relevanþã regionalã. În acest sens, este
necesar ca regiunile respective sã-ºi defineascã prioritãþile,
eventual în cadrul unor strategii judeþene, ceea ce ar
permite interconectarea ºi armonizarea diverselor programe
de dezvoltare.

Economie teoreticã ºi aplicatã

iniþiativa ºi antreprenoriatul sunt premisele de bazã ale
dezvoltãrii regionale.
Concomitent cu preocuparea pentru restructurarea
economicã a diferitelor zone, politica de dezvoltare
regionalã urmãreºte stimularea capacitãþii competitive a
diferitelor zone, prin stimularea capacitãþii lor de adaptare
la noi activitãþi. În acest sens se pune mai puþin accent pe
capacitatea de ofertã a regiunilor ºi mai mult pe calitatea ºi
condiþiile ofertei, pentru ca diferitele regiuni sã poatã fi
capabile sã accepte ºi sã dezvolte noi activitãþi. În acest
scop, politica naþionalã de dezvoltare regionalã – prin
instrumentul sãu principal, Planul Naþional de Dezvoltare –
acþioneazã în direcþia realizãrii unei flexibilizãri a teritoriului,
care necesitã acþiunea concertatã a politicilor privind
pregãtirea resurselor umane, dezvoltarea tehnologicã,
cercetarea ºtiinþificã, dezvoltarea IMM-urilor etc.
Flexibilizarea teritoriului este un concept de bazã cu
care opereazã politica naþionalã de dezvoltare regionalã
în actualele condiþii economice ale þãrii. Punerea de acord
a modificãrilor economice structurale cu dezvoltarea
teritorialã se realizeazã prin crearea de noi activitãþi în
teritoriu. Atât din perspectiva dezvoltãrii exogene (cu
ajutorul investiþiilor strãine), cât ºi a dezvoltãrii endogene
(din resurse proprii), politica naþionalã de dezvoltare
regionalã promovatã de România se concentreazã pe
îmbunãtãþirea condiþiilor de organizare a noilor activitãþi,
acþionând mai ales asupra mediului fizic ºi uman al
regiunilor ºi subregiunilor. În acest context, obiectivul
principal al politicii naþionale de dezvoltare regionalã este
acela de a ajuta regiunile, judeþele, diferitele zone,
localitãþile sã dobândeascã mijloacele necesare pentru a
deveni capabile sã-ºi dezvolte o structurã socialã ºi
culturalã, pusã în evidenþã de calitatea resurselor umane,
calitatea pregãtirii ºi perfecþionãrii acestora, precum ºi o
infrastructurã economicã (rutierã, feroviarã, maritimã,
aerianã, de telecomunicaþii etc.) bazatã pe un nivel
tehnologic modern. Mãsurile de politicã regionalã sunt
planificate ºi promovate, în cadrul instituþional creat de
autoritãþile centrale, regionale ºi locale, în concordanþã cu
principiile promovate de UE: concentrarea, programarea,
subsidiaritatea ºi parteneriatul.
Crearea cadrului instituþional regional ºi
instituþionalizarea celor opt regiuni de dezvoltare au avut
drept scop facilitarea realizãrii politicii de dezvoltare
regionalã. Se aºteaptã ca planurile de dezvoltare ale
regiunilor elaborate de Agenþiile de Dezvoltare Regionalã
sã aibã capacitatea de a identifica prioritãþile de dezvoltare
ale regiunilor ºi resursele de care dispun, creând cadrul
adecvat realizãrii obiectivelor de dezvoltare prin
implementarea programelor regionale. Regiunile de
dezvoltare în România nu au fost concepute doar ca unitãþi
de planificare pentru obiectivele politicii de dezvoltare
regionalã promovate de UE. În aceeaºi mãsurã ele sunt
menite sã promoveze mãsuri de politicã naþionalã de
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dezvoltare regionalã. Dar, aºa cum aratã ºi experienþa altor
þãri, sistemul instituþional regional creat prin formarea
macroregiunilor ºi a Agenþiilor de Dezvoltare Regionalã
va obþine rezultate pozitive numai în condiþiile existenþei
unei politici active de dezvoltare regionalã, care sã dispunã
de resurse financiare corespunzãtoare. În România aceste
resurse sunt concentrate în Fondul Naþional de Dezvoltare
Regionalã, care cuprinde resurse financiare interne, de la
bugetul statului, precum ºi fonduri europene
nerambursabile, pentru dezvoltare regionalã.
Problemele-cheie a cãror rezolvare depinde de
elaborarea ºi implementarea mãsurilor de politicã naþionalã
de dezvoltare regionalã pot fi sintetizate astfel:
n Sprijinirea restructurãrii economiilor regionale care,
în condiþiile economiei de piaþã, au devenit necompetitive
(având slãbiciuni structurale importante) ºi crearea unor
structuri economice funcþionale, cu industrii competitive.
Este vorba de zonele industrializate care acum se aflã în
declin economic, nereuºind sã se adapteze ºi sã facã faþã
concurenþei. Ele au un ºomaj ridicat, un potenþial de
producþie subutilizat, infrastructurã tehnicã (inclusiv
clãdiri) în proces de deteriorare. De asemenea, probleme
grave ridicã zonele a cãror bazã economicã este
preponderent agricolã ºi care practicã un tip de agriculturã
învechit, neeficient din cauza absenþei dotãrilor
corespunzãtoare;
n Stimularea utilizãrii cât mai eficiente a ansamblului
potenþialului endogen al regiunilor, atât resursele naturale
ºi de materii prime, cât ºi resursele umane, pentru
dinamizarea economiilor regionale;
n Asigurarea protecþiei mediului. Rezultatul erorilor
din perioada industrializãrii masive, când nu s-au luat în
considerare influenþele acesteia asupra mediului, a dus la
apariþia unor zone de dezastru ecologic. De asemenea,
calitatea mediului este foarte proastã în cele mai multe
oraºe, inclusiv în capitala þãrii. Pentru schimbarea acestor
stãri de lucruri este foarte importantã cunoaºterea
specificului regional al acestui fenomen. Combaterea ºi
prevenirea deteriorãrii mediului necesitã mijloace
financiare care nu sunt disponibile la nivel regional sau
local ºi care necesitã sprijin naþional.
n Crearea ºi dezvoltarea unei infrastructuri
instituþionale proprii economiei de piaþã la nivel regional.
Una din componentele acestei infrastructuri o constituie
sistemul bancar, existenþa unor bãnci comerciale, de
investiþii etc., care sã dirijeze fondurile în vederea utilizãrii
lor pentru dezvoltare. Este necesarã, de asemenea, crearea
unei reþele de organisme ºi instituþii bursiere care sã
accelereze schimbul de bunuri. Dacã în sistemul economiei
centralizate întreprinderile erau subordonate într-un mod
ierarhic organismelor sectoriale centrale (ministerelor), azi
lipsesc sau nu sunt funcþionale deplin organismele,
instituþiile care sã coordoneze efectiv funcþionarea
întreprinderilor la nivel judeþean ºi local. Autonomia

Un sprijin financiar eficient trebuie sã conducã la
diminuarea lipsurilor diagnosticate în capacitatea
productivã proprie a sectorului privat. Lipsurile privind
dotarea cu capital se reflectã în rezultatele slabe obþinute
ºi foarte adesea în investiþii proprii reduse. Din aceastã
cauzã, perspectiva sprijinirii investiþiilor, mai ales a celor
efectuate de întreprinzãtori particulari, are un rol determinant în procesul revigorãrii economiei româneºti, pe plan
naþional ºi regional. În acest sens, se impune sprijinirea
acelor investiþii de la care se aºteaptã un aport substanþial
în ocuparea forþei de muncã ºi mobilizarea potenþialelor
de dezvoltare regionalã. Sprijinul financiar trebuie sã
urmãreascã, mai ales, întãrirea capitalului din agriculturã,
industrie ºi serviciile adiacente. O strategie de dezvoltare
care urmãreºte revigorarea bazei industriale trebuie sã
þinã seama de tradiþiile industriale regionale specifice.
Profilul industrial al regiunilor þãrii trebuie sã aibã aspecte
specifice, în fiecare regiune urmând a fi dezvoltate acele
sectoare industriale pentru care se oferã cele mai bune
avantaje relative. Întreprinderile mici ºi mijlocii au un rol
pozitiv în creºterea ofertei de bunuri ºi servicii.
Trecerea spre societatea informaþionalã ºi societatea
cunoaºterii reprezintã pentru economia ºi societatea
româneascã una dintre cele mai însemnate provocãri. Pentru
a beneficia de avantajele societãþii informaþionale este
necesarã impulsionarea introducerii pe o scarã cât mai largã
a posibilitãþilor pe care le oferã societatea informaþionalã,
precum ºi folosirea acestor posibilitãþi în domenii cât mai
diverse, inclusiv pe plan regional ºi local. O reþea bine
constituitã ºi eficientã de telecomunicaþii este neapãrat
necesarã pentru trecerea la societatea informaþionalã ºi
pentru dezvoltarea serviciilor de telecomunicaþii.
Infrastructura economicã reprezintã o condiþie esenþialã
în procesul dezvoltãrii, necesitând însemnate investiþii.
Între componentele importante ale infrastructurii
economice, care necesitã spijin finaniciar, menþionãm:
accesul la arealurile industriale ºi de servicii, prin
asigurarea de legãturi coerente ºi uºoare la reþeaua de transport; reabilitarea ºi revitalizarea arealelor industriale
abandonate, pe care s-au desfãºurat activitãþi miniere,
industriale, militare; reproiectarea tronsoanelor ineficiente
ºi dezvoltarea unei noi infrastructuri pentru activitãþile
industriale moderne.
În zonele cu potenþial turistic este necesarã
îmbunãtãþirea infrastructurii turistice. Se va acorda o
atenþie specialã dezvoltãrii ofertei care contribuie la
prelungirea timpului de sejur al clienþilor ºi la
îmbunãtãþirea gradului de utilizare a capacitãþilor de cazare.
Dezvoltarea ºi utilizarea efectivã a infrastructurii
cercetãrii ºi a transferului de tehnologie constituie premise
importante ale dezvoltãrii economice naþionale. Este
necesarã o infrastructurã modernã ºi puternicã a ºtiinþei ºi
cercetãrii, precum ºi o infrastructurã pentru calificarea ºi
perfecþionarea pregãtirii profesionale. Volumul sprijinului
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întreprinderilor ºi crearea unor întreprinderi particulare au
pus în evidenþã nevoia de a crea condiþii pentru dezvoltarea
camerelor de comerþ ºi industrie regionale ºi locale. De
asemenea, autoritãþile administraþiei locale constituie un
factor esenþial al infrastructurii administrative. Ele au un
rol de iniþiator ºi coordonator al dezvoltãrii teritoriale.
Cooperarea instituþiilor ºi autoritãþilor între cele trei
niveluri: local, regional, naþional este cheia obþinerii unor
efecte maxime. Numai prin aceastã cooperare poate apãrea
un climat novator benefic întregii þãri. Agenþiile de
Dezvoltare Regionalã au un rol foarte important în sistemul
instituþional regional, fiind cele care concretizeazã politica
de dezvoltare regionalã. De asemenea, economia regionalã
de piaþã are nevoie de multe alte instituþii care sã
îndeplineascã funcþii importante. Astfel de instituþii se pot
ocupa de consultanþã, marketing, pregãtirea ºi
perfecþionarea pregãtirii profesionale a lucrãtorilor,
organizarea de activitãþi de publicitate, de informare etc.
Analiza socioeconomicã a gradului ºi potenþialelor de
dezvoltare, precum ºi a problemelor existente scoate în
evidenþã urmãtoarele aspecte importante, care au fost luate
în considerare în procesul de structurare a politicii
româneºti de dezvoltare regionalã în context european. În
procesul creãrii ºi consolidãrii unor structuri economice
regionale competitive, existã ºi trebuie îndepãrtate unele
obstacole. Este necesar sã se acorde prioritate acelor
proiecte care au o importanþã majorã pentru dezvoltarea
economicã a regiunilor. Se impune adoptarea de mãsuri
concrete, rapide, chiar în cazul unor proiecte de mai micã
amploare, subregionale sau chiar locale. Pentru a sprijini
în mod eficient procesul de integrare a României în UE ºi
de apropiere a þãrii noastre de nivelul statelor
vest-europene, este necesarã o concentrare a sprijinului
financiar al statului ºi al fondurilor europene pe câteva direcþii
de acþiune. Apreciem cã ritmul de creºtere economicã
depinde de modul în care se reuºeºte mobilizarea
potenþialului endogen de dezvoltare a þãrii ºi al fiecãrei
regiuni componente, precum ºi de mãrimea sprijinului
financiar acordat prioritãþilor de dezvoltare stabilite prin
Planul Naþional de Dezvoltare. Procesele referitoare la
transformãri economice structurale trebuie sã fie însoþite de
mãsuri de protecþie socialã corespunzãtoare.
Creºterea economicã regionalã are un suport fundamental în sectorul particular. Pentru acest motiv, întãrirea
capacitãþii concurenþiale a sectorului privat trebuie sã
reprezinte o prioritate esenþialã în aceºti ani. Apariþia unor
noi locuri de muncã ºi obþinerea unor venituri mai mari
depind ºi de mãsura în care firmele ºi întreprinzãtorii obþin
rezultate bune pe plan regional, naþional ºi internaþional,
de modul în care aceºtia reuºesc sã cucereascã poziþii pe
pieþele învecinate sau sã recucereascã pieþele proprii. Pentru
a se realiza aceste premise este nevoie de consolidarea
întreprinderilor viabile existente, precum ºi de crearea
altora noi.
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acordat trebuie sã þinã seama de situaþiile regionale
specifice ºi de eficienþa economicã a unitãþilor deja
existente.
Dezvoltarea economicã durabilã necesitã ºi includerea
protejãrii mediului în strategiile regionale de dezvoltare
economicã. Pe fundalul deficitelor infrastructurale relevate,
se impune protejarea mai atentã a mediului ºi înlãturarea
daunelor provocate. O atenþie specialã trebuie acordatã
epurãrii apelor reziduale. Unul din elementele esenþiale
ale strategiei naþionale de dezvoltare îl constituie
intensificarea activitãþilor menite sã contribuie la
îmbunãtãþirea calitãþii aerului, scãderea emisiilor ºi
utilizarea raþionalã a energiei. În acelaºi timp se impune
valorificarea potenþialelor de creºtere care rezultã din aceste
activitãþi.
Prioritatea esenþialã a strategiei dezvoltãrii resurselor
umane trebuie sã se îndrepte spre politici active de ocupare,
spre crearea de noi locuri de muncã. Politica resurselor
umane ºi cea a ocupãrii trebuie sã ajute la depãºirea
greutãþilor actuale cu care se confruntã regiunile.
Complementar cu locurile de muncã oferite de întreprinderi,
îndeosebi particulare, trebuie dezvoltate ºi alte posibilitãþi
de ocupare a forþei de muncã prin iniþierea de politici active de ocupare a ºomerilor.
România se confruntã cu probleme majore la scarã
macro ºi microeconomicã, care influenþeazã negativ
capacitatea þãrii de a relansa activitãþile economice. La
scarã macroeconomicã existã o bazã restrânsã de industrii
competitive, cu capital propriu insuficient, precum ºi mari
rãmâneri în urmã în constituirea unor servicii moderne. La
nivelul firmelor existã mari probleme în domeniul
finanþãrii ºi al managementului. Dezvoltarea economicã
este frânatã de infrastructura insuficientã, neadaptatã
activitãþilor economice eficiente.
Premisele esenþiale pentru evoluþia economicã pozitivã
la nivelul regiunilor de dezvoltare constituite sunt: creºterea
ponderii sectorului privat, dezvoltarea potenþialului
ramurilor economice competitive, îmbunãtãþirea calificãrii
ºi perfecþionãrii profesionale a resurselor umane, adoptarea
unui management performant, dezvoltarea societãþii civile.
Prin strategia sa, Planul Naþional de Dezvoltare a
României urmãreºte cea mai bunã utilizare a resurselor
umane, materiale ºi financiare, pentru dinamizarea ºi
optimizarea activitãþilor în domeniile relevante pentru
dezvoltarea regionalã.
În concordanþã cu cerinþele etapei actuale, politica
regionalã în România se înscrie pe urmãtoarele axe de
dezvoltare: I - Îmbunãtãþirea structurii economice
regionale; II - Îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea infrastructurii
regionale ºi locale; III - Dezvoltarea resurselor umane;
IV - Dezvoltarea turismului; V - Stimularea cercetãrii
ºtiinþifice, dezvoltãrii tehnologice ºi crearea societãþii
informaþionale; VI - Dezvoltarea economico-socialã a
spaþiului rural. Sã le prezentãm pe rând:
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Axa I. Îmbunãtãþirea structurii economice regionale
prin dezvoltarea celor mai adecvate structuri economice,
corespunzãtoare cerinþelor economiei de piaþã, care sã
permitã crearea ºi asigurarea de locuri de muncã competitive în toate regiunile þãrii ºi, în mod special, în regiunile,
zonele sau judeþele structural deficitare. Pentru atingerea
în mod eficient a acestui scop, un mijloc important îl
reprezintã sprijinirea investiþiilor productive ºi a
investiþiilor în infrastructura regionalã.
Dupã 1990, România a cunoscut o diminuare
semnificativã a capitalul total investit în industria
prelucrãtoare. Având în vedere potenþialul economic al
þãrii este necesarã promovarea unei politici investiþionale
active ºi a unei rate înalte de formare a capitalului fix.
Aceastã politicã investiþionalã trebuie orientatã spre
creºterea mai rapidã a ramurilor ºi sectoarelor cu valoare
adãugatã ridicatã, înalt dotate tehnologic, care sã ridice
nivelul de eficienþã ºi competitivitate internã ºi externã a
economiei româneºti ºi sã creeze locuri de muncã.
Sprijinirea investiþiilor productive reprezintã pentru þara
noastrã o prioritate a politicii naþionale de dezvoltare
economicã regionalã.
Guvernul considerã stimularea investiþiilor strãine
directe ca o pârghie esenþialã pentru finanþarea dezvoltãrii.
Volumul investiþiilor în întreprinderi productive este cheia
pentru crearea de locuri de muncã stabile ºi, totodatã, pentru
micºorarea diferenþei de productivitate dintre România ºi
þãrile dezvoltate. Sprijinirea investiþiilor productive, luând
în considerare factorii de mediu, conduce la folosirea
eficientã a resurselor, la creºterea eficienþei economice ºi a
capacitãþii concurenþiale, cât ºi la crearea ºi pãstrarea
locurilor de muncã.
Iniþiativa privatã, ca expresie a funcþionãrii
mecanismelor economiei de piaþã, poate fi stimulatã prin
diverse pârghii, macro ºi microeconomice. De asemenea,
sprijinirea dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii are
ca scop sprijinirea restructurãrii zonelor aflate în declin
industrial, protejarea infrastructurii acestor regiuni ºi
pregãtirea teritoriilor lor pentru primirea de noi activitãþi.
IMM-urile pot fi considerate „locomotivele” în ceea
priveºte crearea de locuri de muncã, având flexibilitatea
necesarã pentru a se putea adapta mai bine la cerinþele
unei economii de piaþã dinamice. Pânã în prezent,
dezvoltarea IMM-urilor a fost împiedicatã, îndeosebi în
mediul rural, de o serie de factori cum sunt accesul dificil
la surse de finanþare ºi lipsa serviciilor specifice. Dacã
sectorul IMM-urilor este bine dezvoltat, el constituie un
element de maximã importanþã pentru asigurarea unei
creºteri economice echilibrate ºi crearea de oportunitãþi
pentru ocuparea populaþiei în toate regiunile þãrii.
Axa II. Îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea infrastructurii
regionale ºi locale
O importanþã tot mai mare în actuala etapã de evoluþie
a þãrii o dobândeºte infrastructura regionalã ºi localã,

Axa III. Dezvoltarea resurselor umane
Deºi rata ºomajului a crescut în ultimii ani, ca urmare a
disponibilizãrilor care au avut loc în sectorul minier ºi
întreprinderile de stat, se aºteaptã noi creºteri ale nivelului
ºomajului ºi subocupãrii, datoritã accelerãrii procesului
de restructurare economicã a þãrii, îndeosebi în acele
regiuni cu judeþe care au industrii în declin (industrie
extractivã, chimicã ºi construcþii de maºini).
În România existã o mare lipsã de experienþã a populaþiei
pentru a lucra corespunzãtor cerinþelor economiei de piaþã.
Cea mai mare problemã o constituie anticiparea cât mai
exactã a cerinþelor viitoare de calificare ºi asimilarea
mentalã a ideii de învãþare pe tot timpul vieþii. Recalificarea
nu înseamnã neapãrat o meserie nouã, ci adaptarea, ajustarea
la cerinþele noi ale pieþei. Dezvoltarea resurselor umane
vizeazã trei direcþii importante de acþiune: a) calificarea ºi
recalificarea nu numai a ºomerilor, dar ºi a celor care lucreazã
în întreprinderi de stat, care urmeazã sã se restructureze;
b) utilizarea unor politici active de ocupare a resurselor
umane disponibile; c) gãsirea de locuri de activitate pentru
persoanele dezavantajate sau cu probleme speciale.
Axa IV. Dezvoltarea turismului
Turismul trebuie perceput în general ca reprezentând
o sursã potenþialã de creºtere economicã. În ultimii ani
însã, turismul românesc a înregistrat o diminuare
importantã a numãrului turiºtilor, atât români, cât ºi strãini
(în termeni de înnoptãri ºi cheltuieli totale). Potenþialul
turistic al României se bazeazã pe moºtenirea culturalã
unicã ºi frumuseþea peisajului. Ca urmare, turismul are
potenþialul de a crea un numãr substanþial de locuri de
muncã, putând contribui la bunãstarea economicã a
regiunilor. Restructurarea industriei tradiþionale a
turismului necesitã masive investiþii private, precum ºi dezvoltarea turismului alternativ (turismul rural, turismul cultural, turismul pentru vânat ºi pescuit, circuitele turistice
pentru „vin ºi mâncãruri tradiþionale”). Considerãm cã
efectele multiplicatoare asupra economiilor regionale ºi
locale ale acestor forme de turism sunt mai rapide decât
ale turismului tradiþional.
Axa V. Stimularea cercetãrii ºtiinþifice, a dezvoltãrii
tehnologice, introducerea societãþii informaþionale
Dacã înainte de 1990 acest domeniu se gãsea la un
nivel competitiv ridicat, în prezent o mare parte din
capacitatea de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã

s-a diminuat sau a dispãrut, din cauza lipsei de finanþare
sau a închiderii unor importante întreprinderi de stat. Drept
urmare, în ultimii 11 ani, în þarã s-a înregistrat un declin
accentuat în ce priveºte introducerea ºi utilizarea inovaþiilor
ºi a noilor tehnologii.
Pentru dezvoltarea pe termen lung a economiei
româneºti, sprijinul acordat cercetãrii, dezvoltãrii ºi
transferului de tehnologie are o însemnãtate deosebitã.
Trebuie sã se þinã cont de specificul potenþialului de
cercetare ºi dezvoltare, încã existent, ca factor pentru
localizarea regionalã a acestuia, profilarea, specializarea
ºi intensificarea activitãþilor în acest domeniu. De
asemenea, utilizarea largã a posibilitãþilor societãþii
informaþionale reprezintã un aspect important pentru
sprijinirea economiei. Un alt aspect este reprezentat de
întãrirea potenþialelor regionale pentru informaticã ºi
telecomunicaþii.
Axa VI. Dezvoltarea economico-socialã a spaþiului
rural
Principalele probleme cu care se confruntã în prezent
spaþiul rural sunt: existenþa unor dezechilibre
demografice, ponderea populaþiei vârstnice fiind mai
mare decât a copiilor; existenþa unei accentuate
îmbãtrâniri demografice; numãrul redus de locuri de
muncã ºi slaba diversificare a activitãþilor economice;
agricultura neperformantã – predominã exploataþiile
agricole de dimensiuni mici, lipsite de dotãrile necesare,
care pot asigura numai subzistenþa familialã; pondere
ridicatã a clãdirilor de locuit realizate din materiale
nerezistente (circa 62% din total); starea precarã a
drumurilor – marea majoritate a drumurilor comunale
sunt nemodernizate ºi peste 61% din populaþia ruralã
nu are acces direct la reþeaua majorã rutierã ºi feroviarã;
reþea de alimentare cu apã potabilã insuficientã ºi
necorespunzãtoare – 57% din numãrul total de comune
nu beneficiazã de instalaþii de alimentare cu apã în
sistemul public, iar acolo unde existã instalaþii, acestea
se aflã, de regulã, în satul reºedinþã de comunã; reþeaua
de canalizare este aproape inexistentã.
În privinþa infrastructurii sociale ºi serviciilor aferente,
reþeaua de învãþãmânt este foarte puþin diversificatã, iar
starea construcþiilor ºi dotarea acestora cu aparaturã de
specialitate este nesatisfãcãtoare; mortalitate infantilã este
ridicatã, ca urmare directã a nivelului de trai scãzut ºi a
asistenþei sanitare precare.
Ca urmare a acestei subdezvoltãri, care persistã pe cea
mai mare parte a suprafeþei þãrii ºi vizeazã peste jumãtate
din populaþia þãrii, se impune ca obiectiv al dezvoltãrii
regionale realizarea de acþiuni în sprijinul populaþiei din
aceste zone, în sprijinul economiilor acestor zone. Scopul
principal al acestor acþiuni este diminuarea decalajelor
dintre nivelul de dezvoltare al spaþiului rural ºi cel al
spaþiului urban.
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reprezentatã de clãdirile, mijloacele de producþie, cãile de
transport ºi telecomunicaþii etc. ce trebuie sã fie
modernizate, înnoite ºi adaptate tehnologic pentru a
corespunde cerinþelor implantãrii economiei de piaþã. Este
problema cea mai complicatã de rezolvat, care depinde
strâns de funcþionarea normalã a economiei de piaþã, la
nivel naþional, regional ºi local în þara noastrã.

Economie teoreticã ºi aplicatã

În vederea atingerii acestui scop, trebuie realizatã o
dezvoltare integratã a spaþiului rural, fiind necesare acþiuni
complexe care sã vizeze toate domeniile vieþii la sate:
dezvoltarea potenþialului uman pentru a face faþã unor noi
cerinþe de dezvoltare; asigurarea accesului populaþiei din
zonele rurale la servicii de sãnãtate ºi învãþãmânt de
calitate; dezvoltarea infrastructurilor edilitare, de transport, comunicaþii ºi energetice; promovarea ºi diversificarea
activitãþilor economice; dezvoltarea unei agriculturi
performante ºi diversificate; crearea unor condiþii
favorabile dezvoltãrii activitãþilor de turism; crearea unor
întreprinderi mici ºi mijlocii cu profil agricol, industrial,
artizanal, comercial ºi de prestãri servicii.
Propuneri pentru un model de dezvoltare româneascã
la nivel regional
Tranziþia României la economia de piaþã a avut ca
efect o scãdere a ratei de creºtere economicã, concomitent
cu creºterea numãrului de ºomeri care trebuie recalificaþi ºi
reorientaþi profesional pentru asigurarea stabilitãþii
socioeconomice. Planul Naþional de Dezvoltare, prin
prioritãþile de dezvoltare stabilite, urmãreºte obþinerea unei
creºteri economice durabile ºi crearea de locuri de muncã
permanente. Atingerea acestor obiective impune ca
actualul proces de restructurare industrialã sã fie însoþit de
politici naþionale de dezvoltare regionalã ºi sectorialã
corespunzãtoare, care sã sprijine realizarea prioritãþilor de
dezvoltare stabilite în Planul Naþional de Dezvoltare.
Edificiul Planului Naþional de Dezvoltare se sprijinã
pe nouã piloni care reprezintã prioritãþile de bazã ale sale.
Primele ºase prioritãþi sunt prioritãþi naþionale de
dezvoltare regionalã ºi realizarea lor trebuie sprijinitã
financiar din Fondul Naþional de Dezvoltare Regionalã,
iar ultimele trei prioritãþi sunt prioritãþi naþionale de
dezvoltare sectorialã. Abordarea ºi ideile acestor nouã
prioritãþi urmãresc îndeaproape cerinþele subliniate în
Programul Naþional de Aderare a României la Uniunea
Europeanã.
Prioritãþile naþionale de dezvoltare regionalã se
realizeazã cu sprijinul fondurilor PHARE – componenta
coeziune economicã ºi socialã ºi cofinanþarea de la bugetul
de stat, respectiv din Fondul Naþional de Dezvoltare
Regionalã. În cadrul prioritãþilor naþionale de dezvoltare
regionalã stabilite, se acordã prioritate mãsurilor care se
adreseazã direct referitor la:
1. Dezvoltarea sectorului privat ºi stimulãrii investiþiilor
Sprijinul investiþional la care se referã aceastã prioritate
se adreseazã, ca principiu de bazã, nu numai întreprinderilor
mijlocii ºi mici, ci ºi întreprinderilor mari, care se dovedesc
viabile, obiectivul strategic fiind reconstruirea unui profil
economic de succes pentru fiecare din cele opt regiuni.
Principalele acþiuni care trebuie întreprinse se înscriu
pe douã direcþii principale, ºi anume: asigurarea de capital

72

iniþial (pe bazã de granturi) pentru atragerea investiþiilor
industriale private, precum ºi a investiþiilor în infrastructura
publicã. Existã posibilitatea realizãrii de cãtre
responsabilii financiari a unui început de capitalizare a
unor fonduri, pe baza exceptãrilor de la plata unor taxe ºi
impozite, prevãzute în OUG nr. 24/1998 privind zonele
defavorizate, pentru investiþii localizate în aceste zone, în
special cele dependente aproape exclusiv de industriile
aflate în proces de restructurare.
Mãsurile orientative includ:
a) Sprijinirea întreprinderilor productive prin:
n transformarea/modernizarea/raþionalizarea
întreprinderilor existente;
n dezvoltarea întreprinderilor cu perspective viabile;
n crearea de noi întreprinderi care sã utilizeze
potenþialul endogen al regiunilor ºi sã rãspundã cerinþelor
pieþei interne ºi chiar externe;
n vânzarea întreprinderilor închise sau care sunt în
pericol de a fi închise, în condiþii avantajoase de preþ, pentru
a folosi unele din capacitãþile disponibile în dezvoltarea
întreprinderilor viabile.
b) Atragerea investiþiilor productive, prin:
n asigurarea capitalului iniþial pentru atragerea
investiþiilor private în tehnologii nepoluante ºi industrii
cu valoare adãugatã mare;
n campanii regionale de marketing pentru atragerea de
investiþii strãine directe;
n cofinanþarea investiþiilor care au ca scop
îmbunãtãþirea calitãþii produselor ºi a tehnologiei;
n promovarea ºi susþinerea înfiinþãrii de joint ventures
în sectoare de înaltã tehnologie;
n modernizarea infrastructurii tehnologiilor informaþionale ºi a sistemelor de calcul.
c) Efectuarea de investiþii în infrastructura publicã
adiacentã, promovând:
n incubatoarele de afaceri;
n sprijinirea creãrii de parcuri industriale;
n centrele de informare asupra tehnologiilor nepoluante
ºi a tehnicilor cu consum redus de energie;
n organizarea de târguri ºi expoziþii.
2. Sprijinirea dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi
mijlocii din sectorul productiv reprezintã un obiectiv important al politicii economice româneºti. În acest scop, în
afara proceselor de retehnologizare sunt necesare mãsuri
de stabilizare ºi întãrire a acestor întreprinderi pe
urmãtoarele cãi:
a) Îmbunãtãþirea înzestrãrii cu capital a IMM-urilor productive
Situaþia financiarã a multor IMM-uri se caracterizeazã
printr-o slãbiciune cronicã în ceea ce priveºte înzestrarea
cu capital propriu. Propunem ca acordarea fondurilor de
sprijin a IMM-uri (fonduri PHARE ºi fonduri interne) sã se
axeze pe:

întreprinderi furnizoare ale marilor întreprinderi pe de o
parte, sau ca ofertante de servicii, pe de altã parte. În acest
fel, IMM-urile pot deveni verigile care asigurã legãtura în
proiectele de cooperare dintre diferitele întreprinderi. Un
astfel de rol îl pot juca IMM-urile apãrute ca rezultat al
asocierii mai multor întreprinderi. Din aceste considerente
trebuie sã fie sprijinite în special proiectele concrete de
cooperare între diferite întreprinderi, precum ºi
coordonarea, comunicarea ºi consultanþa externã. Proiectele
sprijinite se vor axa în mod clar pe dezvoltare, producþie,
desfacerea produselor comune sau pe realizarea acestor
produse pentru pãtrunderea pe noi pieþe.
d) Îmbunãtãþirea managementului IMM-urilor ºi a
sistemelor de organizare a acestora. Dovada îndeplinirii
standardelor naþionale ºi internaþionale în domeniul
asigurãrii calitãþii reprezintã pentru tot mai multe
întreprinderi o condiþie necesarã pentru pãtrunderea pe
pieþe. În acest sens trebuie dezvoltat un sprijin
corespunzãtor pentru introducerea ºi perfecþionarea
sistemelor de management al calitãþii ºi a unei conduceri a
IMM-urilor în concordanþã cu cerinþele protecþiei mediului
(eco-audit). Prin aceasta se urmãreºte eficientizarea
structurilor interne ale IMM-urilor ºi a organizãrii acestora.
e) Sprijinirea IMM-urillor pentru a avea acces la pieþe
reprezintã un element central al politicii destinate întãririi
IMM-urilor. Se vor lua mãsuri corespunzãtoare pentru
asigurarea atât a calitãþii produselor ºi serviciilor oferite la
export, cât ºi pentru întãrirea, activarea ºi folosirea maximã
a potenþialelor pieþelor regionale, inclusiv în domeniul
serviciilor oferite publicului. Acest sprijin se va materializa,
în funcþie de cerinþele concrete, în urmãtoarele direcþii:
n desfãºurarea unor studii de piaþã;
n pregãtirea ºi prezentarea produselor ºi a întreprinderilor la târguri ºi expoziþii, precum ºi utilizarea
mass-media pentru publicitate;
n crearea de servicii de consultanþã privind strategia de
marketing;
n acordarea unui sprijin concret cooperãrii între
întreprinderi pentru realizarea de strategii pentru
pãtrunderea pe pieþe.
f) Oferirea de servicii de consultanþã pentru IMM-uri
reprezintã un sprijin eficient în cooperarea acestora cu
marile întreprinderi. Pentru firmele nou înfiinþate, sau
pentru cele care se mutã, acest ajutor reprezintã un sprijin
foarte preþios. Sprijinul trebuie sã fie orientat spre oferirea
de:
n service ºi consultanþã pentru crearea ºi dezvoltarea
unor centre de inovare, tehnologie ºi de afaceri pentru
IMM-uri, îndeosebi pentru noile întreprinderi ºi pentru
cele care utilizeazã ºi dezvoltã noi tehnologii;
n servicii de consultanþã în domeniul managementului,
know-how-ului tehnologic, marketingului, produselor ºi
sistemelor de producþie novatoare, normelor ºi
standardelor;
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n sprijinirea IMM-urilor pentru obþinerea de capital de
pornire a activitãþii;
n sprijinirea IMM-urilor existente pentru pãtrunderea
pe piaþa de capital;
n sprijinirea IMM-urilor pentru obþinerea de capital de
risc în scopul dotãrii acestora cu noi tehnologii.
Se pot folosi urmãtoarele instrumente de sprijinire a
IMM-urilor productive:
n sprijin ºi împrumuturi publice (cu dobânzi reduse)
pentru înfiinþarea de IMM, în special pentru cele cu necesar
redus de capital, unde finanþarea bancarã este neatractivã;
n oferirea de credite subvenþionate;
n oferirea de garanþii pentru obþinerea de credite;
n participarea efectivã cu capital, prin diverse forme
avantajoase;
n oferirea de garanþii pentru împrumuturi în cazul
imposibilitãþii plãþii creditului;
n oferirea de fonduri pentru capitalul de risc;
n acordarea de granturi destinate susþinerii IMM-urilor
industriale, care îºi stabilesc activitatea sau care-ºi extind
operaþiunile în zone foarte puþin dezvoltate economic;
n acordarea de împrumuturi subvenþionate pentru
IMM-urile care au nevoie de credite pe termen lung, pentru
investiþiile în echipamente sau infrastructurã fizicã, cu
posibilitatea transformãrii lor în capital social al firmei;
n cofinanþarea unor operaþiuni de leasing;
n crearea ºi aplicarea unor scheme mutuale de garantare;
n cofinanþarea unor companii de leasing sau venture
capital, care sã îºi desfãºoare activitatea la nivel regional
ºi sã vizeze IMM-urile;
n finanþarea de centre interregionale pentru calificarea
ºi perfecþionarea pregãtirii personalului;
n oferirea de terenuri pentru activitatea de producþie,
precum ºi pentru birouri cu chirii reduse;
n organizarea de servicii comune pentru mai multe firme.
b) Îmbunãtãþirea activitãþii de consultanþã ºi a celei de
sprijin adiacent (coaching). Sprijinul pentru acordarea de
consultanþã IMM-urilor cuprinde aspecte financiare,
tehnice, organizatorice ºi economice, atât pentru cele
existente cât ºi pentru cele nou create. Mãsura urmãreºte
întãrirea competenþelor conducerii noilor IMM-uri ºi
perfecþionarea managementului celor existente. Prin
suplimentarea sprijinului folosit în mod obiºnuit, prin
mãsuri de consultanþã pe duratã limitatã ºi coaching, se are
în vedere obþinerea unui efect stabilizator de lungã duratã.
De asemenea, consultanþa are rolul de a transforma idei în
noi întreprinderi sau în dezvoltarea celor existente. În
aceste situaþii se produce transferul de know-how de la
consultant la întreprindere. Sprijinul are loc prin finanþare
completã sau parþialã a costurilor respective, urmãrindu-se
însã ºi participarea substanþialã a IMM-urilor.
c) Sprijinirea cooperãrii între IMM-uri ºi marile
întreprinderi urmãreºte depãºirea limitelor proprii ale
IMM-urilor ºi întãrirea competenþei acestora, ca
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n consultanþã privind modernizarea metodelor ºi
procedeelor de producþie, introducerea pe piaþã a
produselor, a procedeelor de certificare, normare ºi
standardizare a acestora.

3. Îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea infrastructurii
regionale ºi locale
Cu toate cã proiectele de dezvoltare a infrastructurii
fizice constituie în principal domeniul de finanþare al ISPA,
mai pot fi iniþiate ºi programe de îmbunãtãþire a
infrastructurilor mici, care sã faciliteze corelarea ºi
armonizarea proiectelor finanþate prin PHARE ºi ISPA.
Întrepãtrunderea celor douã tipuri de proiecte face posibilã
realizarea scopurilor economice ºi sociale ale acestor
programe. Exemple de astfel de programe sunt: dezvoltarea
ºi/sau transformarea unor clãdiri pentru a fi utilizate de
IMM-uri pentru demararea activitãþii sau ca centre de
inovare; construirea unor drumuri de acces la fabrici sau
depozite; conectarea construcþiilor la reþelele de apã,
canalizare ºi electricitate, toate acestea favorizând atragerea
investiþiilor în regiuni pentru reabilitarea infrastructurii
publice de servicii. Este utilã sprijinirea financiarã a
urmãtoarelor tipuri de infrastructuri:
a) Infrastructura complementarã economiei, care
reprezintã o condiþie indispensabilã pentru dezvoltarea
sectorului privat. Existenþa acestei infrastructuri este aceea
care îi determinã pe întreprinzãtorii privaþi sã opteze pentru
o anumitã regiune, judeþ sau localitate. Acest tip de
infrastructurã vizeazã:
n reabilitarea mediului vechilor situri industriale
degradate ºi al întreprinderilor închise, pentru ca
potenþialul infrastructural deja existent al acestora sã poatã
fi utilizat în cadrul noilor situri sau parcuri industriale ce
se vor crea;
n îmbunãtãþirea infrastructurii de bazã – apã, canalizare,
energie – care deserveºte activitãþile productive, precum
ºi a condiþiilor de mediu, pentru a spori gradul de
atractivitate al arealelor oferite pentru implantarea de noi
activitãþi economice;
n reabilitarea infrastructurii serviciilor publice prin
reconstrucþia spitalelor, orfelinatelor, ºcolilor etc.;
n îmbunãtãþirea infrastructurii turismului prin
amenajarea suprafeþelor destinate turismului ºi crearea/
extinderea facilitãþilor publice de bazã pentru turism, pentru
a ajuta la dezvoltarea turismului ca sector economic
esenþial al þãrii;
n ameliorarea calitãþii infrastructurii de afaceri, cu accent pe proiecte de infrastructurã, care sã aducã beneficii
directe activitãþii din sectorul productiv ºi mediul local de
afaceri;
n dezvoltarea unor infrastructuri legate de noul sistem
de producþie, ºi anume echipamente legate direct de nevoile
specifice ale firmelor ºi activitãþilor de servicii productive;
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n organizarea sistemelor informaþionale locale, crearea
structurilor de piaþã, crearea facilitãþilor educaþionale,
crearea structurilor de sprijinire a inovaþiilor tehnologice,
îndeosebi pentru întreprinderile mici ºi mijlocii.
b) Infrastructura în domeniul ºtiinþei, cercetãrii,
dezvoltãrii ºi tehnologiei informaþionale. Construirea ºi
consolidarea condiþiilor infrastructurale corespunzãtoare
în acest domeniu înseamnã realizarea urmãtoarelor tipuri
de investiþii în:
n domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice;
n transferul de tehnologie;
n infrastructura pentru informaþii, comunicaþii ºi multimedia.
c) Infrastructura necesarã calificãrii ºi perfecþionãrii
profesionale necesitã investiþii în modernizarea imobilelor
ºi structurarea lor corespunzãtoare, astfel încât sã poatã
rãspunde cerinþelor actuale ºi viitoare de calificare,
recalificare, perfecþionare profesionalã ºi învãþãmânt
continuu. La alegerea obiectivelor finanþabile se va þine
seama de capacitãþile existente pentru calificare, recalificare
ºi perfecþionarea pregãtirii profesionale, de cererea privind
dezvoltarea activitãþii economice în zonã, de relaþia
cerere-grad de ocupare într-o perspectivã pe termen lung.
d) Dezvoltarea infrastructurii regionale ºi locale prin:
n dezvoltare urbanã, inclusiv îmbunãtãþirea habitatului,
cu accent pe efectele regional economice;
n realizarea de infrastructuri pentru dezvoltarea
diferitelor cartiere urbane, arealuri care folosesc ºi
potenþialele regionale endogene.
e) Dezvoltarea infrastructurii transporturilor are scopul
de a asigura întãrirea legãturilor dintre polii economici
regionali ºi coridoarele de transport european. Investiþiile
în acest tip de infrastructurã vizeazã, de asemenea,
îmbunãtãþirea accesului spre zonele-cheie pentru
dezvoltarea industrialã, turisticã sau comercialã. Se va
urmãri cu precãdere dezvoltarea infrastructurii rutiere,
feroviare ºi navale adiacente principalelor drumuri sau
reþele de cãi ferate, pentru a se crea ºi/sau permite accesul
adecvat la fabrici, depozite sau alte unitãþi productive.
Trebuie sã fie sprijinitã refacerea, lãrgirea sau
construirea de noi reþele rutiere primare, a strãzilor ºi
podurilor de gabarit din oraºe sau judeþe, precum ºi a
drumurilor care asigurã conexiunile între diferitele zone
în cadrul regiunilor sau între regiuni, în dependenþã de
situaþiile regionale concrete. Realizarea fluidizãrii
circulaþiei ºi descongestionãrii oraºelor, precum ºi ocolirea
localitãþilor sunt proiecte de investiþii care pot fi, de
asemenea, sprijinite în cadrul acestei prioritãþi.

4. Dezvoltarea resurselor umane
Proiectele finanþabile vor fi orientate în principal spre
sporirea posibilitãþilor de ocupare (prin calificarea ºi
recalificarea forþei de muncã), dezvoltarea spiritului
antreprenorial, ameliorarea capacitãþii de adaptare a

5. Dezvoltarea turismului prin:
n investiþii în sectorul privat realizate prin granturi
pentru cofinanþarea de investiþii fizice în iniþiative
novatoare, în forme alternative de turism, dezvoltate în
regiuni cu potenþial turistic recunoscut, destinate pentru:
dezvoltarea turismului rural ºi a reþelei de pensiuni;
construirea de noi unitãþi de cazare în sate turistice,
campinguri etc.; renovarea hotelurilor existente ºi
îmbunãtãþirea dotãrilor; diversificarea ofertei turistice;
n investiþii în sectorul public, în infrastructura turisticã
ºi în siturile renumite ca puncte de atracþie pentru turiºti,
ca de exemplu investiþii pentru: conservarea patrimoniului
cultural-istoric ºi a peisajului; reabilitarea muzeelor ºi a
altor expoziþii publice; hoteluri pentru tineret; crearea sau
dezvoltarea infrastructurii de acces spre zonele turistice;

n servicii de sprijinire a turismului, precum: sisteme de
rezervare a locurilor; studii de piaþã; consiliere ºi sprijin
pentru organizarea unor campanii de marketing; realizarea
de pachete de servicii pentru grupuri þintã; realizarea de
pachete de servicii turistice rurale; cursuri de calificare
specifice turismului; training specific pentru comunitãþile
rurale.

6. Sprijinirea cercetãrii, dezvoltãrii tehnologice ºi a
inovãrii trebuie sã urmãreascã:
n introducerea, respectiv utilizarea rezultatelor obþinute
în cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã; un accent suplimentar trebuie pus pe faza postcercetare/
dezvoltare, iar participarea financiarã trebuie sã fie extinsã
asupra proiectelor-pilot, de demonstraþie, de implementare
pe pieþe, pentru obþinerea de patente etc.;
n crearea de centre de transfer a inovaþiilor ºi
tehnologiilor de cercetare ºi dezvoltare tehnologicã, care
sã focalizeze activitãþile de introducere ºi diseminare a
rezultatelor cercetãrii/dezvoltãrii, inovãrii ºi transferului
de tehnologie.
Sprijinirea întreprinderilor în domeniul transferului de
tehnologie cuprinde consultanþa corespunzãtoare, sprijin
destinat aplicãrii în economie a rezultatelor cercetãrii/
dezvoltãrii, cât ºi calificãrii resurselor umane necesare.
Sprijinul financiar va fi orientat spre:
n consultanþã tehnologicã acordatã de unitãþi
specializate;
n sprijin pentru obþinerea brevetelor ºi pentru crearea
unei pieþe specifice, care sã ajute la o mai largã utilizare în
producþie a rezultatelor cercetãrii /dezvoltãrii ºi inovãrii;
n atragerea de personal tehnic specializat în inovare,
pe de o parte, cât ºi a celui de utilizare practicã a noilor
tehnologii;
n realizarea ºi coordonarea transferului tehnologic ºi
inovaþional regional (de exemplu: strategii regionale de
inovaþii).
Acest sprijin trebuie sã fie însoþit de mãsuri de:
n îmbunãtãþire a cercetãrii ºi dezvoltãrii, a infrastructurii
transferului de tehnologie ºi de existenþa unei infrastructuri
de consultanþã în acest domeniu;
n utilizarea forþei de muncã superior calificate. România
se confruntã în prezent cu un fenomen de subocupare a
inginerilor, tehnicienilor, cercetãtorilor ºi oamenilor de
ºtiinþã. Aceastã situaþie i-a determinat pe aceºtia sã caute
locuri de muncã în alte sectoare de activitate sau sã
emigreze în þãri ale UE sau America de Nord. De aceea, un
obiectiv prioritar îl constituie utilizarea inteligenþei,
capacitãþii ºi experienþei acestor oameni superior calificaþi
la dezvoltarea capacitãþii tehnologice ºi inovatoare a þãrii.
Acest lucru se poate realiza de exemplu prin încadrarea lor
în centrele de transfer tehnologic ºi inovare propuse a se
crea. De asemenea, reprezintã o prioritate dezvoltarea
potenþialului intern al conducerii ºi personalului
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întreprinderilor ºi a angajaþilor acestora la cerinþele unei
economii de piaþã, asigurarea de oportunitãþi egale pentru
femei ºi bãrbaþi. Pentru atingerea acestui obiectiv este
necesar sã se aibã în vedere:
n organizarea de programe de pregãtire ºi perfecþionarea
pregãtirii profesionale pentru persoanele care au un loc de
muncã. Scopul acestei mãsuri este de a conduce la o mai
mare siguranþã în pãstrarea locurilor de muncã;
n desfãºurarea de cursuri de formare care au ca scop
dezvoltarea, sporirea ºi îmbunãtãþirea calificãrii
profesionale a muncitorilor în ceea ce priveºte metodele
de producþie, noile tehnologii, precum ºi obþinerea de noi
calificãri ºi aptitudini profesionale care sã îi ajute sã-ºi
pãstreze locurile de muncã ºi/sau sã sprijine întreprinderea
în care lucreazã, dacã este necesar, sã pãtrundã ºi în alte
domenii de activitate;
n programe de training care dezvoltã capacitatea
managerialã ºi administrativã a personalului
întreprinderilor ºi care dau posibilitatea angajaþilor sã
efectueze schimbãrile necesare în compania în care
lucreazã, sã cunoascã ºi sã utilizeze progresele tehnologice
ºi inovatoare realizate, precum ºi tehnologiile
informaþionale, ceea ce va permite întreprinderilor sã
devinã competitive, sã poatã nu numai sã supravieþuiascã,
dar ºi sã se dezvolte.
Sunt necesare: iniþiative pentru orientare profesionalã,
alegerea carierei, ocupare ºi motivare, care sã ajute
beneficiarii fie sã intre pe piaþa muncii (pentru cei care
sunt în cãutarea primului loc de muncã), fie sã îºi gãseascã
un alt loc de muncã, care sã le asigure independenþa
economicã; iniþiative care sã permitã întreprinderilor sã
recruteze ºomeri ºi persoane subocupate pentru locuri de
muncã cu normã întreagã; iniþiative de training pentru
absolvenþi ºi ucenici, care sã permitã tinerilor sã-ºi gãseascã
loc de muncã ºi/sau sã-ºi aleagã meseria pentru care s-au
pregãtit. Trebuie luate, de asemenea, mãsuri active pentru
îmbunãtãþirea integrãrii în muncã a persoanelor
dezavantajate ºi a celor cu nevoi speciale.
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întreprinderilor în acest domeniu, inclusiv prin asigurarea
capacitãþii acestora de a iniþia ºi/sau prelua proiecte care
sã implice colaborarea cu astfel de centre, prin:
–
dezvoltarea calificãrii ºi aptitudinilor tehnicienilor
pentru a deveni consultanþi ai IMM-urilor în
probleme de inovare ºi transfer tehnologic;
–
organizarea unor cursuri ºi a altor iniþiative care sã
permitã conducerii ºi personalului întreprinderilor
sã înþeleagã necesitatea utilizãrii tehnologiei ºi a
inovãrii în activitatea întreprinderii lor, precum ºi
sã preia ºi sã utilizeze sisteme avansate de lucru;
–
sprijinirea afacerilor ºi axarea lor pe tehnologie,
pentru a le aduce la un nivel compatibil ºi, în acelaºi
timp, competitiv cu întreprinderile din UE.
Acþiunile ce vor fi finanþate în cadrul acestei mãsuri
vor fi orientate spre promovarea acelor iniþiative care susþin
diseminarea inovaþiilor ºi transferul tehnologiilor moderne
în IMM-uri.
n dezvoltarea societãþii informaþionale, utilizarea
telematicii ºi a serviciilor din acest domeniu.
Sprijinul va fi orientat în urmãtoarele direcþii:
n definirea strategiilor ºi participarea la aplicarea lor
pentru consultanþã sau pentru analiza nevoilor ºi
organizarea de studii de piaþã;
n stimularea ofertei ºi cererii de informaþie;
n organizarea de acþiuni de publicitate;
n dezvoltarea competenþelor în materie de informaþie.
Întãrirea capacitãþii concurenþiale a întreprinderilor
implicã implementarea urmãtoarelor elemente de bazã:
n sisteme electronice de informaþii ºi sisteme de
comunicaþie pentru IMM-uri;
n comerþ electronic, servicii de informaþii ºi comunicaþii
pentru IMM-uri;
n utilizarea tehnicilor de informare ºi comunicare pentru
calificarea, recalificarea ºi perfecþionarea pregãtirii
profesionale a resurselor umane;
n folosirea „asistenþei telematice” în IMM-rilor.
Prioritãþile naþionale de dezvoltare sectorialã completeazã
armonios primele ºase prioritãþi naþionale de dezvoltare
regionalã. Prioritãþile dezvoltãrii sectoriale se referã la:
7. Agricultura ºi dezvoltarea ruralã
Cu 60% teren arabil din suprafaþa totalã a þãrii, sectorul
agricol ar trebui sã joace un rol important în economia
naþionalã, iar 42% din populaþia activã ocupatã în
agriculturã reprezintã faptul cã agricultura constituie sursa
principalã de asigurare a locurilor de muncã, inclusiv pentru
cei care au fost nevoiþi sã-ºi pãrãseascã activitãþile
desfãºurate în industrie. Pentru aceste raþiuni este necesarã
dezvoltarea programelor ºi iniþiativelor în domeniul
agriculturii ºi spaþiului rural care sã susþinã politicile de
dezvoltare regionalã ºi naþionalã.
Proiectele în domeniul spaþiului rural intrã în sfera de
intervenþie a fondului SAPARD; existã, de asemenea,

76

proiecte de dezvoltare agricolã de dimensiuni mai mici
care permit acþiuni complementare din fondurile PHARE.
Un astfel de exemplu îl constituie proiectele care permit
dezvoltarea IMM-urilor, în domeniul colectãrii ºi
prelucrãrii produselor, la care se adaugã proiectele care
oferã alternative de diversificare a economiilor rurale,
dependente, în general, de agriculturã.
Aceastã prioritate se poate realiza prin mãsuri înscrise
într-un Plan Naþional pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã, grupate în 4 axe prioritare:
A. Îmbunãtãþirea accesului la pieþe ºi a competitivitãþii
produselor agricole prelucrate
Obiectivele specifice sunt:
n orientarea producþiei în concordanþã cu tendinþele
previzibile ale pieþei sau încurajarea dezvoltãrii de noi
pieþe pentru produsele agricole;
n îmbunãtãþirea calitãþii produselor alimentare prin
respectarea cerinþelor minime de securitate alimentarã
impuse de UE;
n îmbunãtãþirea ºi controlul condiþiilor sanitare:
n apariþia procesatorilor privaþi de produse agroalimentare ºi piscicole.
Mãsurile SAPARD incluse în cadrul acestei axe
prioritare sunt:
n prelucrarea ºi marketingul produselor agricole ºi piscicole;
n îmbunãtãþirea structurilor instituþionale în vederea
realizãrii controlului veterinar ºi fitosanitar, pentru pãstrarea
calitãþii produselor alimentare ºi protecþia consumatorilor.
B. Îmbunãtãþirea infrastructurii pentru dezvoltare
ruralã ºi agriculturã
Obiectivele specifice sunt:
n sporirea accesului locuitorilor spaþiului rural la
reþelele locale de drumuri ale satelor ºi judeþelor, la
drumurile regionale ºi naþionale, precum ºi la reþeaua
naþionalã de cãi ferate etc.;
n îmbunãtãþirea condiþiilor de igienã ºi sanitare ale
locuinþelor rurale, precum ºi ale activitãþilor agricole în
conformitate cu standardele în vigoare;
n repunerea în stare de funcþiune, precum ºi sporirea
capacitãþii de folosire a sistemelor de irigaþii.
Mãsurile SAPARD incluse în cadrul acestei axe
prioritare sunt:
n dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea infrastructurii rurale;
n managementul resurselor de apã pentru agriculturã.
C. Dezvoltarea economiei rurale
Obiectivele specifice sunt orientate spre:
n promovarea ºi diversificarea activitãþilor agricole;
n aplicarea regulilor unitare referitoare la producþie,
recoltare ºi distribuþia pe piaþã a produselor, reguli
recunoscute în þãrile candidate;
n conservarea ºi prezervarea mediului natural agricol;

8. Dezvoltarea infrastructurii transporturilor
În programele de dezvoltare regionalã, dezvoltarea
infrastructurii transporturilor joacã un rol important în asigurarea implementãrii proiectelor. De aceea sunt necesare investiþii
mari în domeniul transporturilor. Pentru dezvoltarea infrastructurii transporturilor trebuie avut în vedere obiectivul prioritar –
reabilitarea, modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii,
echipamentelor ºi a mijloacelor de transport aferente.
Principalele proiecte avute în vedere sunt cele situate pe:
n coridorul IV: Constanþa – Bucureºti – Braºov – Curtici,
iar în domeniul rutier, construcþia autostrãzii Bucureºti –
Constanþa;
n coridorul VII – Dunãrea, prioritar find terminalul de
containere din portul Constanþa;
n coridorul IX: Giurgiu – Bucureºti – Ungheni/Albiþa.

Prin urmare, investiþiile pentru protejarea ºi prezervarea
mediului sunt o prioritate naþionalã. Mãsurile privind
reabilitarea mediului din zonele industriale degradate sau
din vechile situri (platforme industriale) din mediul urban,
în prezent închise, dar care sunt avute în vedere pentru noi
activitãþi economice sunt finanþate din fondurile PHARE.
Mãsurile de siguranþã împotriva consecinþelor fenomenelor
naturale, cum ar fi eroziunea solului, inundaþii ºi
despãduriri, sunt finanþate prin fondurile acordate de
SAPARD.
Strategia propusã de Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului în cadrul planului sãu sectorial, care
urmeazã sã fie finanþat din fonduri ISPA, se articuleazã pe
douã direcþii principale: îmbunãtãþirea calitãþii apei pentru
atingerea standardelor acquis-ului comunitar, precum ºi
managementul deºeurilor. Mãsurile indicative se referã la:
n ameliorarea calitãþii resurselor de apã ºi a apei
furnizate cãtre populaþie;
n reducerea infestãrii cu plumb a apelor uzate, industriale
ºi casnice;
n îmbunãtãþirea parametrilor staþiilor de tratare a apelor
uzate;
n diminuarea acumulãrilor de metale grele ºi
componente organice din sedimente;
n reducerea concentraþiei de azot, pesticide etc. din
resursele de apã;
n construirea, modernizarea sau extinderea zonelor
pentru depozitarea deºeurilor menajere din marile oraºe
sau comune în curs de urbanizare;
n construcþia/recondiþionarea depozitelor pentru
deºeuri industriale ºi crearea de oportunitãþi pentru
utilizarea lor eficientã;
n construirea de incineratoare pentru deºeuri
periculoase, conform standardelor UE.
Principalele prioritãþi ºi mãsuri de dezvoltare ale
regiunilor, selectate din strategiile respective de dezvoltare
regionalã, integrate în structura obiectivelor prioritare ºi a
mãsurilor corespunzãtoare cuprinse în Planul Naþional de
Dezvoltare sunt urmãtoarele pentru:

9. Protejarea ºi ameliorarea calitãþii mediului
În ultimele decenii, peste 10% din teritoriul României a
fost expus unor surse de poluare industrialã excesive. Circa
8 milioane de persoane trãiesc în condiþii incerte de mediu
ºi aproximativ 2 milioane de persoane suferã deja de afecþiuni
cronice datorate expunerii îndelungate la surse de poluare.
Prin urmare, poluarea industrialã reprezintã o grea povarã a
dezvoltãrii regionale, din cauza costurilor publice mari
pentru protecþia ºi prezervarea mediului ºi a serviciilor de
îngrijire medicalã care sunt necesare. Este puþin probabil ca
regiunile poluate sã atragã investiþii în alte industrii. În
acelaºi timp, poluarea afecteazã dezvoltarea agriculturii, prin
diminuarea productivitãþii pãmântului, dar ºi prin diminuarea
altor activitãþi, cum ar fi turismul.

Regiunea Nord-Est:
n dezvoltarea IMM-uri prin sprijinirea creãrii de noi
IMM-uri productive ºi dezvoltarea celor existente, a unor
centre de cercetãri pentru IMM-uri, sprijinirea transferului
de tehnologie, crearea de parcuri industriale care sã utilizeze
infrastructuri ale fostelor întreprinderi de stat ºi ale vechilor
platforme industriale, acordarea de consultanþã pentru
IMM-uri, constituirea unor reþele de informaþii pentru
afaceri;
n dezvoltarea infrastructurii fizice prin reabilitarea/
modernizarea drumurilor de acces spre zone industriale,
turistice, de munte ºi a reþelei de distribuire a gazului metan,
precum ºi prin modernizarea/dezvoltarea infrastructurii
telecomunicaþiilor;

D. Dezvoltarea resurselor umane
Se au în vedere urmãtoarele mãsuri:
n reorientarea calitativã a producþiei, protejarea
peisajului ºi protecþia mediului;
n atingerea unui nivel de pregãtire profesionalã care
este necesar pentru managementul unor exploataþii viabile;
n pregãtirea ºi specializarea diferitelor autoritãþi ºi
organizaþii responsabile pentru îndeplinirea programelor
legate de dezvoltarea resurselor umane.
Mãsurile SAPARD incluse în cadrul acestei axe
prioritare sunt:
n îmbunãtãþirea pregãtirii ºi perfecþionãrii pregãtirii
profesionale a celor care lucreazã în agriculturã;
n acordarea asistenþei tehnice adecvate.
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protecþia ºi îmbunãtãþirea resurselor forestiere.
Mãsurile SAPARD incluse în cadrul acestei axe
prioritare sunt:
n acordarea de investiþii sporite pentru exploataþiile
agricole, protejarea mediului ºi silviculturã;
n organizarea mai bunã a grupurilor de producãtori;
n diversificarea activitãþilor economice pentru
generarea de venituri alternative.
n
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n dezvoltarea turismului ºi a serviciilor pentru turism,
a agroturismului ºi a altor categorii de turism alternativ,
dezvoltarea infrastructurii drumurilor ºi a infrastructurii
adiacente în zonele de munte;
n dezvoltarea ruralã prin crearea de IMM cu profil
agroindustrial ºi de servicii, dezvoltarea ecofermelor,
promovarea ºi comercializarea produselor locale agricole
ºi neagricole, dezvoltarea infrastructurii rurale;
n dezvoltarea resurselor umane prin intermediul
trainingului pentru manageri ºi personalul IMM-urilor în
vederea calificãrii profesionale, reconversiei profesionale,
de asemenea al trainingului pentru persoanele ocupate în
agriculturã, în administraþia publicã localã, pentru servicii
în turism ºi în tehnici de protejare a mediului;
n legat de protejarea mediului: investiþii în tehnologii
prietenoase mediului ºi în utilitãþi publice, reciclarea
deºeurilor, reabilitarea zonelor afectate de dezastre naturale ºi de activitãþile antropice.

Regiunea Sud-Est:
n dezvoltarea IMM-urilor prin sporirea numãrului de
centre de consultanþã, dezvoltarea spiritului antreprenorial
ºi a tehnicilor de management, aplicarea unor scheme de
împrumut pentru IMM-uri ºi a unor stimulente pentru
activitatea de export a IMM-urilor;
n dezvoltarea ruralã prin diversificarea economicã a
zonelor rurale, sprijinirea asociaþiilor de fermieri, acordarea
de investiþii directe pentru dezvoltarea fermelor,
know-how ºi transfer tehnologic în agriculturã, efectuarea
marketingului produselor agricole ºi rurale;
n dezvoltarea infrastructurii
transporturilor, a
utilitãþilor publice (apã curentã, gaze, electricitate),
dezvoltarea infrastructurii necesare IMM-urilor, sprijinirea
cercetãrii ºi a centrelor pentru inovaþii în mediul rural;
n dezvoltarea resurselor umane prin organizarea de
cursuri pentru calificarea profesionalã a tinerilor în meserii
cerute de piaþa muncii, cursuri pentru ºomeri, persoane
neocupate ºi persoane dezavantajate, precum ºi integrarea
acestora pe piaþa muncii;
n dezvoltarea turismului ºi a infrastructurii zonelor
turistice, realizarea unor investiþii pentru protejarea valorilor
culturale, dezvoltarea serviciilor pentru turism ºi
diversificarea ofertei turistice;
n protejarea mediului prin reabilitarea siturilor
industriale, sprijinirea împãduririlor, modernizarea
sistemelor de monitorizare a mediului ºi managementul
factorilor de mediu.
Regiunea Sud:
n diversificare ºi extinderea bazei industriale a regiunii
prin dezvoltarea IMM-urilor productive, reabilitarea
siturilor industriale ºi pregãtirea lor pentru alte activitãþi,
crearea de parcuri industriale, dezvoltarea infrastructurii
fizice;
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n dezvoltarea ruralã, a unor IMM-uri care sã prelucreze
resursele locale, obþinerea de produse agricole ecologice;
n dezvoltarea turismului ºi a serviciilor în turism,
organizarea de acþiuni de marketing ºi promovare a
turismului, protejarea valorilor culturale ºi a zonelor naturale cu potenþial turistic, dezvoltarea turismului specializat
în vânãtoare ºi pescuit;
n dezvoltarea resurselor umane prin organizarea de
cursuri pentru recalificare profesionalã a personalului din
sectorul servicii, a ºomerilor ºi altor categorii de persoane
neocupate.

Regiunea Sud-Vest:
n dezvoltarea IMM-urilor prin transferul tehnologic
pentru IMM-uri, crearea de noi IMM-uri productive, servicii
pentru afaceri ºi centre de cercetare pentru dezvoltarea
activitãþii IMM-urilor;
n dezvoltarea infrastructurii turistice prin investiþii
directe în activitãþi turistice ºi în protejarea valorilor
culturale ºi a zonelor naturale de interes turistic,
promovarea agroturismului ºi a turismului cultural, a
marketingului la nivelul regiunii, cursurilor pentru
personalul ocupat în turism;
n dezvoltarea ruralã, a marketingului pentru produse
rurale, îmbunãtãþirea calitãþii produselor rurale;
n dezvoltarea resurselor umane prin organizarea de
cursuri de calificare pentru ºomeri ºi alte categorii de
populaþie neocupatã, pentru tineri ºi femei în meserii cerute
de piaþa muncii, precum ºi pentru dezvoltarea capacitãþilor
manageriale ºi antreprenoriale;
n dezvoltarea infrastructurii, a reþelei de apã curentã,
de telecomunicaþii ºi de electricitate în zonele rurale,
sprijinirea construcþiei de locuinþe;
n protejarea mediului ºi efectuarea de investiþii în noi
tehnologii pentru protecþia mediului ºi pentru economisirea
energiei, organizarea de acþiuni pentru conºtientizarea
problemelor privind mediul, monitorizarea riscurilor
privind mediul;
n atragerea de investiþii strãine directe prin acþiuni de
marketing ad-hoc ºi prin promovarea avantajelor oferite
de legislaþia zonelor dezavantajate ºi a zonelor libere.
Regiunea Vest:
n dezvoltarea sectorului privat ºi promovarea
investiþiilor prin sprijinirea transferului de tehnologie,
crearea de IMM-uri în industria prelucrãtoare, realizarea
de investiþii în infrastructura publicã, crearea de parcuri
tehnologice;
n dezvoltarea turismului ºi agroturismului, reabilitarea
utilitãþilor publice în arealurile turistice, dezvoltarea ºi
modernizarea infrastructurii în staþiunile de munte,
calificarea personalului care lucreazã în servicii turistice;
n dezvoltarea ruralã, a infrastructurii de bazã în mediul
rural (drumuri, apã curentã, gaze, canalizare, telecomunicaþii),

Regiunea Nord-Vest:
n crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltãrii
unei economii diversificate ºi creºterii atractivitãþii regiunii
prin: dezvoltarea infrastructurii de susþinere a sectorului
privat, dezvoltarea activitãþilor economice bazate pe
resurse locale, dezvoltarea spiritului antreprenorial ºi a
iniþiativei locale, stimularea cooperãrii economice ºi a
transferului de tehnologie;
n dezvoltarea durabilã a spaþiului rural prin: reabilitarea
ºi dezvoltarea infrastructurii fizice, valorificarea resurselor
locale, dezvoltarea serviciilor, reabilitarea ºi protejarea
calitãþii mediului;
n dezvoltarea ºi utilizarea eficientã a resurselor umane
prin calificarea ºi recalificarea forþei de muncã, organizarea
unor cursuri speciale de pregãtire pentru ºomeri ºi pentru
alte categorii de populaþie dezavantajate.
Regiunea Centru:
n dezvoltarea IMM-urilor ºi a mediului de afaceri prin
sprijinirea înfiinþãrii de noi IMM-uri productive, sprijinirea
transferului de tehnologie, promovarea produselor
industriale ºi meºteºugãreºti, aplicarea unor noi scheme de
finanþare;
n dezvoltarea agroturismului ºi a turismului montan,
îmbunãtãþirea serviciilor turistice, dezvoltarea unor
activitãþi pentru atragerea turiºtilor (artã popularã, târguri
cu produse meºteºugãreºti, spectacole folclorice,
evenimente religioase etc.);

n dezvoltarea agricolã ºi ruralã, a infrastructurii rurale
de bazã, precum ºi a serviciilor rurale ºi agricole,
diversificarea activitãþilor rurale;
n dezvoltarea localitãþilor ºi a serviciilor sociale prin
efectuarea unor lucrãri de protecþie împotriva inundaþiilor
ºi alunecãrilor de teren, crearea unor servicii de sprijin a
persoanelor din categorii dezavantajate;
n protejarea mediului ºi a valorilor cultural-istorice,
reciclarea deºeurilor industriale ºi menajere, dezvoltarea
reþelei de epurare a apelor ºi de canalizare.

Regiunea Bucureºti-Ilfov:
n sprijinirea sectorului privat ºi promovarea investiþiilor
prin transferul de know-how, modernizarea întreprinderilor
cu potenþial viabil, dezvoltarea industriei de înaltã
tehnologie, dezvoltarea infrastructurii afacerilor, a
cercetãrii fundamentale ºi aplicate;
n dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurii drumurilor,
a reþelei de cãi ferate, dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea
transportului interregional de bunuri ºi persoane,
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
n protejarea mediului, diminuarea poluãrii apei, aerului
ºi solului;
n dezvoltarea resurselor umane prin recalificarea
ºomerilor proveniþi din industrie, precum ºi a altor categorii
de populaþie dezavantajate, sprijinirea ocupãrii tinerilor ºi
femeilor;
n dezvoltarea turismului efectuând investiþii în
infrastructura turisticã ºi situri turistice ºi istorice
recunoscute, promovarea turismului cultural-ºtiinþific,
dezvoltarea serviciilor turistice.
În privinþa cooperãrii interregionale, apreciem cã trebuie
sã existe douã variante de abordare: derularea de colaborãri
punctuale, chiar complementare, mergând pe sistemul
reciprocitãþii, între oricare judeþ dintr-o regiune ºi alte
judeþe ale þãrii, pe coordonatele impuse de prioritãþile de
dezvoltare ale acestor regiuni; derularea relaþiilor de
cooperare între regiunile de dezvoltare înþelese ca un tot
unitar, pe proiecte cu grade diferite de complexitate ºi de
relevanþã regionalã. În acest sens, este necesar ca regiunile
respective sã-ºi defineascã prioritãþile, eventual în cadrul
unor strategii judeþene, ceea ce ar permite interconectarea
ºi armonizarea diverselor programe de dezvoltare.
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înfiinþarea de centre de colectare a produselor agricole, precum
ºi de IMM-urilor în domeniul prelucrãrii produselor agricole,
dezvoltarea activitãþilor meºteºugãreºti, acordarea de sprijin
financiar pentru finanþarea achiziþiei de echipamente;
n dezvoltarea resurselor umane prin recalificarea forþei
de muncã disponibilizate în meserii cerute de piaþa muncii,
precum ºi prin alte mãsuri active de ocupare a populaþiei;
n îmbunãtãþirea calitãþii mediului prin diminuarea
efectelor poluãrii în zonele afectate, cu atenþie specialã
pentru zonele turistice, modernizarea sistemului de
monitorizare a mediului ºi extinderea sistemului de
colectare a deºeurilor, reciclarea materialelor refolosibile;
n dezvoltarea infrastructurii de bazã (apã curentã, gaze,
canalizare) ºi a telecomunicaþiilor în zonele cu dezvoltare
economicã ºi socialã scãzute.
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