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Rezumat. Lucrarea prezintă un model bazat pe ecuaţii simultane cu parametri 
determinaţi statistic, pentru descrierea evoluţiei unor aspecte importante 
referitoare la dezvoltarea locală.  

Principalele aspecte avute în vedere vizează probleme ale dezvoltării mediului 
afacerilor publice şi private, ocuparea forţei de muncă, demografie, confort social 
etc. Estimarea parametrilor modelului cu ecuaţii simultane s-a realizat prin 
proceduri implementate în EViews utilizând serii de date empirice din municipiul 
Brăila, România, pentru perioada 2000-2005. Aplicând testul Durbin-Watson s-au 
comparat rezultatele obţinute pentru modelul cu ecuaţii simultane pentru cazurile 
în care parametrii au fost estimaţi prin metoda celor mai mici  pătrate în două 
stadii.  
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Introducere 

Procedurile folosite de analişti în efortul lor de a reda într-o viziune cât mai clară 
procesele şi fenomenele care au loc într-un sistem, economic sau administrativ, în 
scopul creşterii eficienţei şi îmbunătăţirii performanţelor sale, sunt cuprinse în procesul 
de modelare. 

Acest tip de proces reclamă obţinerea unor modele deosebit de utile, în special 
atunci când nu este posibilă realizarea unor experimente pentru evaluarea sistemului, a 
performanţelor sale, precum şi pentru analiza variaţiilor comportamentale care fac 
dificilă conducerea acestuia. 

Pentru dezvoltarea locală, literatura de specialitate evidenţiază multiple tipuri de 
modele care au ca scop surprinderea cât mai fidelă a realităţilor existente la nivelul 
unor comunităţi locale şi evidenţierea legităţilor economice ce aproximează această 
realitate. Sinteze relevante din această prospectivă sunt prezentate în Matei (2005), 
Constantin (2001), Matei şi Anghelescu (2009), Matei, Anghelescu şi Săvulescu 
(2009) ş.a. 

Având în vedere complexitatea proceselor şi fenomenelor specifice dezvoltării 
locale, autorii s-au oprit asupra aplicării unor modele statistice, cu ecuaţii simultane. 

În literatura de specialitate există o serie de aplicaţii ale modelelor cu ecuaţii 
simultane pentru analiza unor fenomene din domeniul social, în condiţiile în care 
pentru estimarea parametrilor sunt folosite serii de date obţinute ca urmare a aplicării 
unor sondaje statistice. Menţionăm în acest sens Kaufmann (2002), Bai şiWei (2000), 
Kaufmann et al. (1999), Andrei, Matei şi Oancea (2009) etc. Spre exemplificare, în 
ultima lucrare citată se defineşte un model cu ecuaţii simultane pentru studierea unor 
aspecte legate de corupţie şi performanţa serviciilor în sectorul public de sănătate. 

I.  Aspecte specifice modelării sistemelor dezvoltării locale 
Abordările sistemice ale dezvoltării locale au fost realizate pornind atât de la 

preocupările, mai generale, ale sistemicii sociale, cât şi de la modele similare utilizate 
în teoriile administrative sau economice sau cele referitoare la dezvoltarea regională 
etc. 

Printre lucrările relevante ce susţin acest tip de abordare reţinem Chevalier 
(1986), Timsit (1986), Decleris (1992), Landry and Lemieux (1978), Buckley (1967) 
precum şi Matei (2003, 2008). 

Perspectiva de analiză din prezenta lucrare urmăreşte atât ideile generale 
menţionate în lucrările amintite cât şi abordări mai moderne referitoare la modelele 
sistemelor cibernetice, administrative cât şi modele sistemice de dezvoltare locală 
(Matei, 2008, pp. 13-14). 

În Matei (2008) analiza sistemică adaptată administraţiei publice este însoţită de 
mecanisme de feed-back ce au la bază teorii şi rezultate fundamentale ale economiei 
publice. Acest tip de abordare derivă  şi din preocupările la nivelul instituţiilor 
europene privind evaluarea şi impactul programelor şi proiectelor destinate dezvoltării 
locale şi regionale. 
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I.1. Modele economice şi sociale 
Abordarea sistemică a proceselor de conducere  pentru obţinerea unei eficienţe 

ridicate în atingerea obiectivelor sistemului necesită o investigare atentă şi minuţioasă 
a sistemului în scopul reprezentării lui prin modele. 

Modelul poate fi definit ca „o reprezentare izomorfă a realităţii obiective şi 
constituie o descriere simplificată, riguroasă şi fundamentală în sensul structurii 
logice a sistemului (fenomenului/procesului) pe care îl reprezintă care facilitează 
descoperirea unor legături şi legităţi foarte greu de găsit pe alte căi” (Păun, 1997,  
p. 133). 

În viziunea Klein,  Welfe şi Welfe (2003), modelul „reprezintă o simplificare 
schematică ce înlătură aspectele neesenţiale pentru a evidenţia conţinutul, forma şi 
funcţionarea unui mecanism mult mai complicat” (Klein et al., 2003, p. 13). 

Deci, esenţa metodei modelării constă în înlocuirea  procesului  real  studiat 
printr-un model mai accesibil   studiului. 

Modelele sunt întâlnite atât în sfera economică, cât şi  în cea socială. Un model 
social este format din ipoteze simplificatoare, relaţii aproximative, dar inteligente şi o 
anumită explicaţie a realităţii. În fine „acest model nu reprezintă realitatea, ci doar un 
tablou simplificat al realităţii pe care omul e capabil să o înţeleagă” (Klein et al., 
2003). 

O imagine mai apropiată asupra fenomenelor şi faptelor administrative 
conturează modelul sistemului administrativ ca fiind „un model cibenetico-
administrativ” (Matei, 2003, p. 53) pe baza căruia administraţia publică este înţeleasă 
ca „un proces evolutiv pornind de la obligaţii, atribute şi relaţii ce se continuă şi 
permit funcţionarea optimă” (Alexandru, 1999, p. 47). 

Definirea conceptului de model, localizat în sistemele economic, social şi 
administrativ, ridică noi probleme şi accentuează controverse, având în vedere 
particularităţile şi complexitatea fenomenelor şi proceselor ce au loc în cadrul acestor 
sisteme. Dintre elementele esenţiale care nu pot fi ignorate în procesul de modelare 
menţionăm: 

 dublă esenţă a fenomenelor şi proceselor economico-sociale, cantitativă şi 
calitativă, ce impune evitarea tratării unilaterale a economicului; 

 evoluţia diferită a fenomenelor economico-sociale, atât în plan spaţial (de la o 
unitate administrativ-teritorială la alta), cât şi în plan temporal (de la o 
perioadă la alta); 

 explicarea fenomenelor şi proceselor economico-sociale poartă amprenta 
intereselor, aspiraţiilor şi opţiunilor de grup ale oamenilor, fiind marcată de 
comportamentele acestora; 

 formalizarea matematică nu este singura formă posibilă de abstractizare, dar 
este o treaptă superioară a abstractizării ştiinţifice, care ne apropie cel mai 
mult de graniţele certitudinii, în măsura în care ipotezele sunt adecvate şi pot 
fi aplicate în practică. 

În consecinţă, un model aproximează realitatea obiectivă pe baza unei 
conceptualizări ce cuprinde o teorie-nucleu, exprimată prin reprezentări descriptive sau 
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matematice şi prin acte normative ce relevă esenţa fenomenului în conformitate cu un 
model de gândire, respectiv observări şi măsurători, bazate pe descrieri, ordonări de 
fapte, comparaţii de date, regularităţi stabilite din prelucrări de date etc. 

Literatura de specialitate prezintă un număr important de teorii şi modele privind 
dezvoltarea economică, fenomen generat atât de complexitatea problemelor 
subdezvoltării, cât şi de eforturile multor state de a-şi depăşi această situaţie, de 
tendinţele de emancipare economică şi politică a statelor industrializate, precum şi  de 
blocajele  ce pot apărea în procesul de dezvoltare a statelor industrializate respective. 
În acest sens,  unele teorii pun accentul pe factorii interni (endogeni), iar altele scot în 
evidenţă importanţa factorilor externi (exogeni). 

În această situaţie, apare necesară efectuarea unei  analize asupra celor două 
forme de dezvoltare. Strategiile şi politicile de dezvoltare exogenă  urmăresc, în 
special, soluţionarea problemelor ocupării forţei de muncă şi pe cea a susţinerii noilor 
întreprinderi, în timp ce dezvoltarea endogenă înglobează, în sensul cel mai larg, 
factori care pot contribui la dezvoltarea economică locală: resursele materiale, inclusiv 
cele oferite de mediul înconjurător, infrastructurile de transport şi telecomunicaţii etc. 
A favoriza dezvoltarea locală înseamnă  a coordona aceşti factori şi a-i pune în slujba 
membrilor colectivităţii locale. 

Din acest considerent „trebuie făcută distincţia între dezvoltarea spontană şi 
dezvoltarea stimulată de către puterile publice pe baza  potenţialului endogen, ca şi 
cea între dezvoltarea endogenă şi autodezvoltare (Constantin, 2000, p. 100). 

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că politicile de dezvoltare endogenă 
nu se limitează numai la sectorul secundar, putându-se extinde şi la cel primar, dar şi la 
cel terţiar, funcţie de specificul zonei sau localităţii luate în analiză. Totuşi, în raport cu 
această diferenţiere, rezolvarea problemelor dezvoltării locale se poate realiza  
focalizând simultan factorii endogeni şi exogeni. 

I.2. Opţiuni asupra modelului Problema surselor de date 
În raport cu numeroasele teorii şi modele ce caută să pună în evidenţă procesul 

dezvoltării locale,  este dificil de optat pentru un anumit model, cu atât mai mult cu cât 
societatea românească cunoaşte ample schimbări ca urmare a trecerii la economia de 
piaţă, iar studierea unor procese economico-sociale de la nivelul  judeţelor sau al 
localităţilor (comună, oraş, municipii) este afectată de existenţa unor constrângeri. 

În acest caz, una dintre cele mai  importante restricţii care trebuie depăşită 
constă în asigurarea datelor necesare pentru estimarea parametrilor asupra cărora am 
optat. 

Referindu-ne la modelele cu ecuaţii simultane, o problemă majoră este legată de 
definirea listei variabilelor instrumentale folosite în estimarea parametrilor ce intervin 
în model. Precizăm că în literatura de specialitate nu există o abordare unitară în 
alegerea listei de variabile. 

 Dacă la nivel naţional, regional şi chiar judeţean, există anumite serii 
cronologice, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu), 
acestea sunt restrânse sau lipsesc cu desăvârşire, motiv pentru care acţiunea de 
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culegere a datelor pentru acest tip de model a fost destul de dificilă. Prin urmare, din 
aceste condiţii, am optat pentru utilizarea unei analize econometrice prin abordarea 
simultană a datelor în timp şi spaţiu, acţiune ce permite creşterea numărului de 
observaţii utilizate în model. 

O altă restricţie întâlnită în studierea proceselor de dezvoltare locală constă în 
lipsa unor compartimente distincte la nivel local, care să colecteze datele necesare şi să 
ajusteze periodic strategia de dezvoltare locală. Ca urmare a acestor restricţii, pentru 
asigurarea  coerenţei şi a unei bune specificări, modelul econometric construit este un 
model de dimensiuni relativ reduse. 

În aceste condiţii, ţinând seama şi de faptul că seriile statistice de date au 
dimensiuni relativ reduse pentru autorităţile locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 
unor municipii şi, ca atare, nu permit construirea unui model de dezvoltare economico-
socială, am considerat necesar şi oportun realizarea unui model econometric, specific 
municipiului Brăila. 

I.2.1. Structura generală a modelului 
Modelul cuprinde în structura sa următoarele componente: 

 variabilele modelului; 
 parametrii modelului; 
 ecuaţiile  modelului; 
 serii de date (informaţia primară). 

a) Variabilele şi  parametrii modelului 
Modelul propus cuprinde variabile statistice între care există relaţii de 

interdependenţă. Tipurile de variabile folosite în acest model sunt: 
 variabile endogene, numite şi variabile rezultative sau efect rezultat, sunt acele 

variabile ale căror valori sunt determinate de una sau mai multe variabile 
exogene. Variabilele endogene sunt obţinute prin rezolvarea modelului, iar din 
acest considerent ele sunt denumite şi dependente; 

 variabile independente,  numite şi variabile factoriale sau factori de influenţă 
sunt acele variabile a căror stare şi evoluţie depind de factorii exteriori 
sistemului studiat; Acestea sunt întotdeauna variabile explicative, adică 
valoarea lor este predeterminată, cunoscută în prealabil, sau este stabilită prin 
introducerea datelor primare. De precizat că nu orice variabilă explicativă din 
model este şi exogenă.  

 Variabilele exogene, la rândul lor, pot fi: 
- predeterminate sau explicative – variabile ale căror valori sunt 

cunoscute a priori şi sunt utilizate pentru explicarea stării şi evoluţiei 
variabilelor endogene; 

- variabile cu efect întârziat – variabile care pot fi puse în evidenţă prin 
retrospecţii sau, altfel spus, evoluţia variabilelor actuale este dependentă 
şi de variabile similare din perioade trecute; 

- variabile reziduale, numite şi erori, care apar în model ca sumă a tuturor 
influenţelor  necunoscute. 
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În modelul propus se regăsesc totodată şi parametrii acestuia, numiţi şi 
coeficienţi de regresie, mărimi reale şi necunoscute, care apar în model în diferite 
expresii alături de variabile. Parametrii fac obiectul procesului de estimare şi testare 
statistică. 

Modelul urmăreşte în principal să cuantifice influenţa factorilor de determinare a 
unor indicatori economici, sociali, demografici şi spaţial-urbanistici, de la nivelul 
municipiului Brăila, precum şi condiţionările de la acest nivel ale unor variabile 
referitoare la: dezvoltarea afacerilor (numărul total al societăţilor comerciale), 
transportul în comun (numărul de călătorii cu autobuzul, numărul de călătorii cu 
tramvaiul), dezvoltarea afacerilor publice (cheltuielile curente ale bugetului local, 
cheltuielile de capital destinate serviciilor de utilitate publică), produsul intern brut 
(demografie, densitatea populaţiei, durata medie de viaţă), confortul social (cantitatea 
de energie termică distribuită în municipiu, numărul de locuinţe existente) etc. 

 Modelul include în structura sa 36 variabile, dintre care 20 sunt exogene, iar 16 
sunt endogene. Toate variabilele sunt calculate la nivel local (municipiu). Simbolurile 
utilizate, precum şi semnificaţia acestora sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Simbolurile variabilelor utilizate în model şi semnificaţiile acestora 

Simbol Semnificaţia Natura 
variabilei 

AG_ECON 
APA 
a1, a2, ....., an 
CAL_AUBUZ 
 
CAL_BUS 
CAL_TRAMVAI 
 
CAL_TRMV 
CHELT_CURENT 
CHELT_SUP 
 
DECED 
DENSITATE 
DURATA_VIATA 
EN_TERM 
GAZE 
LOCUINTE 
NASCUTI 
NR_TRMV 
NR_BUS 
PATURI 
PENSIONARI 
PIB 
PIB_LOC 
PLEC_DOM 
POP_ACTIV 
POP_MUN 

Numărul total de societăţi comerciale 
Cantitatea de apă potabilă distribuită total (mii mc) 
Coeficienţi determinaţi econometric 
Numărul călătoriilor aferente unui autobuz/microbuz (la 
1000 de locuitori) 
Numărul de călătorii cu autobuzul 
Numărul călătoriilor aferente unui vagon-tramvai (la 1000 
de locuitori) 
Numărul de călătorii cu tramvaiul 
Cheltuieli curente ale bugetului local (mii lei) 
Cheltuieli de capital pentru servicii de utilitate publică (mii 
lei) 
Numărul deceselor 
Densitatea populaţiei (locuitori/km2) 
Durata medie de viaţă 
Cantitatea de energie termică distribuită (Gcal) 
Volumul de gaze naturale distribuite (mii mc) 
Numărul de locuinţe existente 
Numărul de nascuţi vii 
Numărul de tramvaie din inventar 
Numărul de autobuze/microbuze din inventar 
Numărul de paturi din spitale 
Numărul pensionarilor din municipiu 
Produsul intern brut (milioane lei) 
Produsul intern brut pe locuitor (lei RON) 
Plecări cu domiciliul din localitate 
Populaţia activă a municipiului 
Populaţia totală a municipiului 

exogenă 
exogenă 

 
endogenă 

 
exogenă 

endogenă 
 

exogenă 
exogenă 
exogenă 

 
exogenă 

endogenă 
endogenă 

exogenă 
exogenă 

endogenă 
exogenă 
exogenă 
exogenă 
exogenă 
exogenă 
exogenă 

endogenă 
exogenă 

endogenă 
exogenă 
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R_DECED 
R_NASC 
R_PAT 
R_PENS 
R_PLEC 
 
R_SALARIATI 
R_SOS 
 
SAL_ADM 
SALARIATI  
SOMERI  
SOS_DOM 
VEN_PROP 

Rata deceselor (la 1000 de locuitori) 
Rata naşterilor (la 1000 de locuitori) 
Rata numărului de paturi de spital (la 1000 de locuitori) 
Rata pensionarilor (la 1000 de locuitori) 
Rata plecărilor cu domiciliul din localitate (la 1000 de 
locuitori) 
Rata salariaţilor (la 1000 de locuitori) 
Rata stabilirilor de domiciliu în localitate (la 1000 de 
locuitori) 
Numărul de salariaţi din administraţia publică 
Numărul salariaţilor (la 1000 de locuitori) 
Numărul total al şomerilor 
Sosiri cu domiciliul in localitate 
Venituri proprii ale bugetului local (mii lei) 

endogenă 
endogenă 
endogenă 
endogenă 
endogenă 

 
endogenă 
endogenă 

 
endogenă 
endogenă 
endogenă 

exogenă 
exogenă 

 
 

I.2.2.  Ecuaţiile şi identităţile modelului 
Ecuaţiile modelului au rolul de a realiza legătura între variabilele endogene şi 

cele explicative. Tipurile de ecuaţii folosite în model sunt: 
 ecuaţii de comportament; 
 ecuaţii de definiţie; 
 ecuaţii bilanţiere sau de echilibru. 

Identificarea ecuaţiilor a reprezentat o etapă specifică modelului, deoarece acesta 
include multiple ecuaţii destinate analizării activităţilor social-economice  de la nivelul 
municipiului Brăila, în perioada 2001 – 2005. 

 Modelul este format din 17 ecuaţii, iar dintre acestea 9 sunt ecuaţii de 
comportament, iar 8 sunt ecuaţii de definire sau de echilibru. Modelul ales este 
structurat în blocuri de ecuaţii, fiecare cuprinzând ecuaţii specifice. 

Primul bloc este format din opt ecuaţii, din care două ecuaţii sunt de 
comportament (R_SALARIATI şi DURATA_VIATA) şi şase ecuaţii de echilibru 
(R_NASC, R_PLEC, R_SOS, R_PENS, R_DECED şi R_PAT) şi au rolul de a analiza 
variabilele demografice locale. 

Forma structurală a blocului de ecuaţii, se prezintă astfel:  
R_SALARIATI = a11 + a12*R_NASC + a13*R_PLEC + a14*R_SOS 
DURATA_VIATA = a21 + a22*R_PENS + a23*R_DECED + a24*R_PAT  
R_NASC = NASCUTI/1000 * POP_MUN 
R_PLEC = PLEC_DOM/1000 * POP_MUN 
R_SOS = SOS_DOM/1000 * POP_MUN 
R_PENS = PENSIONARI/1000 * POP_MUN 
R_DECED = DECED/1000 * POP_MUN 
R_PAT = PATURI/1000 * POP_MUN 
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Al doilea bloc include şase ecuaţii, din care 4 sunt ecuaţii de comportament 
(SALARIATI, SOMERI, POP_ACTIV şi SAL_ADM), iar două sunt ecuaţii de 
echilibru (CAL_TRAMVAI şi CAL_AUBUZ) şi analizează piaţa locală a muncii. 

Structura sistemului de ecuaţii ce pune în evidenţă piaţa locală a muncii se 
prezintă astfel: 

SALARIATI = a31 + a32*CAL_TRAMVAI + a33*CAL_AUBUZ 
SOMERI = a41 + a42*RATA_PLECARI + a43*RATA_SOSIRI + a44*PIB_LOC 
POP_ACTIV = a51 + a52*POP_MUN + a53*PIB 
SAL_ADM = a61 + a62*VEN_PROP + a63*CHELT_CURENT + 

a64*CHELT_SUP 
CAL_TRAMVAI = (CAL_TRMV/NR_TRMV*1000)/POP_MUN 
CAL_AUBUZ = (CAL_BUS/NR_BUS*1000)/POP_MUN 
Ultimul bloc cuprinde trei ecuaţii, toate de comportament, şi pun în evidenţă 

furnizarea utilităţilor, aspecte locative în relaţie cu numărul agenţilor economici, a 
şomerilor şi a PIB-ului local. 

Ecuaţiile ce compun acest bloc au următoarea formă: 
LOCUINTE = a71 + a72*AG_ECON + a73*PIB_LOC + a74*SOMERI             
DENSITATE = a81 + a82*EN_TERM + a83*GAZE + a84*APA  
PIB_LOC = a91 + a92*LOCUINTE + a93*VEN_PROP 
 

I.2.3. Validitatea modelului 
Modelul este rezolvat prin metoda celor mai mici pătrate în două stadii 

(MCMMP-2) (Pecican, 2005, p. 322). Varianta aleasă este frecvent aplicată în practică 
(Andrei, Bourbonnais, 2008, pp. 305-312), atât datorită calităţii rezultatelor, cât şi 
datorită faptului că aceasta este mai puţin laborioasă (implicând şi costuri de prelucrare 
mai mici) comparativ cu alte variante. Aplicarea MCMMP-2 se impune datorită 
faptului că în model  apar circularităţi. Totodată, avantajul metodei constă şi în 
atenuarea fenomenului de autocorelare a reziduurilor. 

Potrivit metodei alese, în prima fază (stadiu) se aplică metoda celor mai mici 
pătrate obişnuită (clasică) pentru fiecare dintre ecuaţiile modelului, obţinându-se astfel 
estimatori pentru parametrii vectoriali a1, a2, a3,…, ag. Estimatorii astfel obţinuţi sunt 
introduşi în ecuaţiile zonei reduse pentru obţinerea de valori ajustate pentru fiecare din 
variabilele endogene în raport cu evoluţia  variabilelor exogene. 

În stadiul al doilea, se înlocuiesc valorile statistice ale modelului, variabilelor de 
natură endogenă, cu valorile ajustate în prima fază independente de perturbaţii şi se 
aplică metoda celor mai mici pătrate pentru estimarea parametrilor din fiecare ecuaţie. 

Rezolvarea modelului a fost posibilă prin utilizarea pachetului de programe 
EViews. Valorile coeficienţilor din ecuaţiile modelului, determinate pe baza datelor 
statistice specifice municipiului Brăila, în perioada 2001 – 2005, împreună cu testele de 
semnificaţie sunt prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul 2 
Valorile coeficienţilor din ecuaţiile modelului 

 Coeficient Abaterea 
standard t-Statistic Probabilitate R-squared (R2) 

a11 391.0415 196.6041 1.988979 0.2966 
a12 -8.736079 16.16709 -0.540362 0.6846 
a13 4.263381 4.436007 0.961085 0.5126 
a14 -11.83660 10.45436 -1.132216 0.4606 

0.654709 

a21 56.25880 0.169200 332.4998 0.0019 
a22 -0.004946 0.000546 -9.061887 0.0700 
a23 0.889994 0.014420 61.71799 0.0103 
a24 0.654579 0.007936 82.48737 0.0077 

0.999902 

a31 312.1570 28.34757 11.01177 0.0081 
a32 0.042654 0.016279 2.620193 0.1200 
a33 -0.114599 0.052645 -2.176816 0.1614 

0.775478 

a41 9551.164 7533.859 1.267765 0.4252 
a42 -1539.797 898.5682 -1.713611 0.3363 
a43 2793.408 1561.229 1.789237 0.3245 
a44 -0.237357 0.534305 -0.444235 0.7339 

0.973272 

a51 -87217.24 26385.32 -3.305521 0.0806 
a52 0.975084 0.112235 8.687916 0.0130 
a53 2.583090 0.597837 4.320726 0.0496 

0.984094 

a61 1456.040 20.30109 71.72223 0.0089 
a62 0.026195 0.002630 9.958481 0.0637 
a63 -0.007440 0.001024 -7.268484 0.0870 
a64 -0.072579 0.005831 -12.44689 0.0510 

0.995836 

a71 77131.90 150.1683 513.6365 0.0012 
a72 -0.013680 0.011382 -1.201987 0.4418 
a73 0.129590 0.013152 9.853228 0.0644 
a74 0.024047 0.006952 3.459180 0.1792 

0.999026 

a81 -1749.727 991.9967 -1.763843 0.3283 
a82 -0.008661 0.002004 -4.322721 0.1447 
a83 0.000274 0.001478 0.185297 0.8834 
a84 0.812144 0.092067 8.821225 0.0719 

0.988181 

a91 -610918.7 152578.2 -4.003971 0.0571 
a92 7.870874 1.965725 4.004056 0.0571 
a93 0.046978 0.026952 1.743022 0.2235 

0.993762 

 
Analizând  erorile din tabelul de mai sus, se constată că acestea oferă informaţii 

ce caracterizează  performanţa modelului, în sensul că probabilitatea ca valoarea unui 
coeficient să fie nesemnificativă este aproape zero, oricare ar fi coeficientul selectat. 

De asemenea, au fost luate în analiză testele statistice calculate pentru validarea 
relaţiilor din punct de vedere econometric. 

Testul R2 evidenţiază măsura în care variabilele factoriale prezintă variaţia 
variabilei rezultative. Valoarea maximă a acestui indicator este 1, iar atingerea acestei 
valori semnifică existenţa unei dependenţe funcţionale. 

Verificarea independenţei perturbaţiei în raport cu propriile valori s-a realizat 
prin testul Durbin-Watson. Prezenţa unei autocorelări a erorilor face ca estimarea 
parametrilor să fie neeficientă, iar testele de semnificaţie ale estimatorilor nu sunt 
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valide. Absenţa autocorelării erorilor este indicată de situaţia testului Durbin-Watson în 
jurul valorii de 2,5, cu o abatere calculată, plus sau minus, funcţie de numărul de 
observaţii statistice şi de numărul de variabile explicative din fiecare ecuaţie a 
modelului. Dacă avem în vedere că valoarea testului Durbin-Watson se găseşte între 
cele două limite cu o probabilitate de 95%, reziduurile din ecuaţiile modelului nu 
prezintă fenomenul de autocorelare de ordinul I. Din datele ce urmează a fi prezentate, 
rezultă că toate ecuaţiile definite în model respectă această condiţie. 

Această situaţie indică faptul că în niciuna dintre ecuaţii nu este prezent 
fenomenul de autocorelare a erorilor, deci valorile estimate pentru parametrii din 
model sunt calculate corect. Prin urmare, estimatorii sunt eficienţi. 

Ca atare, pentru modelul propus, apare problema autocorelării spaţiale, seriile 
relativ scurte nu permit calcularea unor asemenea teste.  

 

II. Interpretarea şi dinamica variabilelor modelului 
Modul de calcul şi dinamica, în perioada analizată, se prezintă astfel: 
1. Estimation equation: 
R_SALARIATI = a11 + a12*R_NASC + a13*R_PLEC + a14*R_SOS 
 

     
     

R-squared 0.654709     Mean dependent var 271.5569 
Adjusted R-squared -0.381166     S.D. dependent var 8.041777 
S.E. of regression 9.450938     Akaike info criterion 7.320667 
Sum squared resid 89.32022     Schwarz criterion 7.008217 
Log likelihood -14.30167     F-statistic 0.632035 
Durbin-Watson stat 2.559047     Prob(F-statistic) 0.702555 

     
      

Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate, precum şi a valorilor 
reziduale pentru această ecuaţie a modelului este următoarea: 
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Totodată, evoluţia în dinamică a acestor parametri se prezintă astfel: 
               
  Perioada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Estimation equation: 
DURATA_VIATA = a21 + a22*R_PENS + a23*R_DECED + a24*R_PAT 
 

     
     

R-squared 0.999902     Mean dependent var 71.82200 
Adjusted R-squared 0.999608     S.D. dependent var 0.227310 
S.E. of regression 0.004502     Akaike info criterion -7.978042 
Sum squared resid 2.03E-05     Schwarz criterion -8.290492 
Log likelihood 23.94511     F-statistic 3398.834 
Durbin-Watson stat 3.133220     Prob(F-statistic) 0.012608 

     
      

Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate şi a valorilor reziduale 
pentru această ecuaţie este următoarea: 
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În ceea ce priveşte evoluţia în dinamică a acestor parametri, situaţia se prezintă 

astfel: 
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3. Estimation equation: 
SALARIATI = a31 + a32*CAL_TRAMVAI + a33*CAL_AUBUZ 
 

     
     

R-squared 0.775478     Mean dependent var 271.5569 
Adjusted R-squared 0.550955     S.D. dependent var 8.041777 
S.E. of regression 5.388860     Akaike info criterion 6.490254 
Sum squared resid 58.07962     Schwarz criterion 6.255917 
Log likelihood -13.22563     F-statistic 3.453898 
Durbin-Watson stat 1.356345     Prob(F-statistic) 0.224522 
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Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate şi a valorilor reziduale 
pentru această ecuaţie a modelului este următoarea: 
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De asemenea, evoluţia în dinamică a acestor parametri se prezintă astfel: 
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4. Estimation equation: 
SOMERI = a41 + a42*RATA_PLECARI + a43*RATA_SOSIRI + a44*PIB_LOC 

     
     

R-squared 0.973272     Mean dependent var 12698.40 
Adjusted R-squared 0.893089     S.D. dependent var 2985.460 
S.E. of regression 976.1632     Akaike info criterion 16.59570 
Sum squared resid 952894.7     Schwarz criterion 16.28325 
Log likelihood -37.48925     F-statistic 12.13810 
Durbin-Watson stat 2.573804     Prob(F-statistic) 0.207226 
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Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate şi a valorilor reziduale 
pentru această ecuaţie econometrică este următoarea: 
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Totodată, evoluţia în dinamică a acestor parametri are următoarea formă: 
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5. Estimation equation: 
POP_ACTIV = a51 + a52*POP_MUN + a53*PIB 

     
     

R-squared 0.984094     Mean dependent var 136637.4 
Adjusted R-squared 0.968187     S.D. dependent var 2871.914 
S.E. of regression 512.2384     Akaike info criterion 15.59917 
Sum squared resid 524776.3     Schwarz criterion 15.36483 
Log likelihood -35.99792     F-statistic 61.86784 
Durbin-Watson stat 2.289873     Prob(F-statistic) 0.015906 
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Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate şi a valorilor reziduale, 
pentru această ecuaţie econometrică este următoarea: 
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Referitor la evoluţia în dinamică a acestor parametri, situaţia se prezintă astfel: 
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6. Estimation equation: 
SAL_ADM = a61 + a62*VEN_PROP + a63*CHELT_CURENT + 

a64*CHELT_SUP 
     
     

R-squared 0.995836     Mean dependent var 1390.600 
Adjusted R-squared 0.983345     S.D. dependent var 68.57332 
S.E. of regression 8.849792     Akaike info criterion 7.189227 
Sum squared resid 78.31883     Schwarz criterion 6.876777 
Log likelihood -13.97307     F-statistic 79.72064 
Durbin-Watson stat 3.036388     Prob(F-statistic) 0.082102 
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Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate şi a valorilor reziduale 
pentru această ecuaţie econometrică este următoarea: 
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Evoluţia în dinamică a acestor parametri are următoarea formă: 

29700
52804

66951355
31671

75088
48811371

52345

106354
91531379

58903

115970
109361338

65433

132624
92641510

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Cheltuieli, venituri si numar salariati

2001

2002

2003

2004

2005

An
ul

Venituri proprii Cheltuieli curente Chelt.serv.utilitate publica Nr.salariati din administratie
 

7. Estimation equation: 
LOCUINTE = a71 + a72*AG_ECON + a73*PIB_LOC + a74*SOMERI 

     
     

R-squared 0.999026     Mean dependent var 78237.80 
Adjusted R-squared 0.996103     S.D. dependent var 221.3407 
S.E. of regression 13.81740     Akaike info criterion 8.080296 
Sum squared resid 190.9205     Schwarz criterion 7.767847 
Log likelihood -16.20074     F-statistic 341.8104 
Durbin-Watson stat 3.219927     Prob(F-statistic) 0.039735 
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Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate şi a valorilor reziduale 
pentru această ecuaţie a modelului este următoarea: 
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Evoluţia în dinamică a acestor parametri are următoarea formă: 
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8. Estimation equation: 
DENSITATE = a81 + a82*EN_TERM + a83*GAZE + a84*APA 
 

     
     

R-squared 0.988181     Mean dependent var 5381.360 
Adjusted R-squared 0.952725     S.D. dependent var 866.5007 
S.E. of regression 188.4025     Akaike info criterion 13.30560 
Sum squared resid 35495.52     Schwarz criterion 12.99315 
Log likelihood -29.26400     F-statistic 27.87017 
Durbin-Watson stat 2.760990     Prob(F-statistic) 0.138147 
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Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate şi a valorilor reziduale 
pentru această ecuaţie din componenta modelului, este următoarea: 

-200

-100

0

100

200

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2001 2002 2003 2004 2005

Residual Actual Fitted
 

Evoluţia în dinamică a acestor parametri are următoarea formă: 
 

87169

32156914064
6929.6

86093

39799012462
4941.6

239805

30439811521
5057.6

109775

26468611275
4997.5 87837

25531610840
4980.5

1 10 100 1000 10000 100000 1000000

Densitate si consumuri

2001

2002

2003

2004

2005

An
ul

Evolutia densitatii populatiei in functie de consumuri

Consum gaze naturale Consum energie termica Cosum apa potabila Densitatea populatiei
 

9. Estimation equation: 
PIB_LOC = a91 + a92*LOCUINTE + a93*VEN_PROP 

     
     

R-squared 0.993762     Mean dependent var 7117.819 
Adjusted R-squared 0.987523     S.D. dependent var 2480.620 
S.E. of regression 277.0851     Akaike info criterion 14.37024 
Sum squared resid 153552.4     Schwarz criterion 14.13590 
Log likelihood -32.92559     F-statistic 159.2964 
Durbin-Watson stat 2.596121     Prob(F-statistic) 0.006238 
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Reprezentarea grafică a valorilor măsurate, calculate şi a valorilor reziduale, 
pentru această ecuaţie econometrică este următoarea: 
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Evoluţia în dinamică a acestor parametri are următoarea formă: 
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III. Rezultate şi concluzii 
Modelul utilizat reuşeşte să realizeze o imagine elocventă a evoluţiilor şi 

corelaţiilor factorilor importanţi în dezvoltarea locală a municipiului Brăila, România. 
Testarea parametrilor a fost realizată în mod etapizat, iar în final acestea 

validează modelul construit. 
Totodată, rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu teoria şi practica economică 

specifică domeniului analizat. Modelul obţinut prin înlocuirea coeficienţilor cu estimatorii 
parametrilor este convergent după mai multe iteraţii şi are următoarea formă: 

R_SALARIATI = 391.0415 -8.736079*R_NASC+ 4.263381*R_PLEC -
11.83660*R_SOS 
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DURATA_VIATA = 56.25880 -0.004946*R_PENS + 0.889994*R_DECED + 
0.654579*R_PAT  

R_NASC = NASCUTI/1000 * POP_MUN 
R_PLEC = PLEC_DOM/1000 * POP_MUN 
R_SOS = SOS_DOM/1000 * POP_MUN 
R_PENS = PENSIONARI/1000 * POP_MUN 
R_DECED = DECED/1000 * POP_MUN 
R_PAT = PATURI/1000 * POP_MUN 
SALARIATI = 312.1570 + 0.042654*CAL_TRAMVAI -

0.114599*CAL_AUBUZ 
SOMERI = 9551.164 -1539.797*RATA_PLECARI + 

2793.408*RATA_SOSIRI -0.237357*PIB_LOC 
POP_ACTIV = -87217.24 + 0.975084*POP_MUN + 2.583090*PIB 
SAL_ADM = 1456.040 + 0.026195*VEN_PROP -0.007440*CHELT_CURENT 

-0.072579*CHELT_SUP 
CAL_TRAMVAI = (CAL_TRMV/NR_TRMV*1000)/POP_MUN 
CAL_AUBUZ = (CAL_BUS/NR_BUS*1000)/POP_MUN 
LOCUINTE = 77131.90 -0.013680*AG_ECON + 0.129590*PIB_LOC + 

0.024047*SOMERI             
DENSITATE = -1749.727 -0.008661*EN_TERM + 0.000274*GAZE + 

0.812144*APA  
PIB_LOC = -610918.7 + 7.870874*LOCUINTE + 0.046978*VEN_PROP 
 
În ceea ce priveşte relaţiile dintre variabilele modelului prezentat, constatăm că 

specificarea acestora poate fi susţinută atât cu argumente teoretice, cât şi cu argumente 
practice. Avantajul estimărilor se bazează în primul rând pe faptul că permit atât 
evaluarea influenţelor, cât şi a intensităţii acestora. 

Detalierea rezultatelor variabilelor endogene ale modelului sunt redate în tabelul 3. 
Tabelul 3 

Dinamica valorilor măsurate/calculate ale variabilelor modelului de dezvoltare locală 
PERIOADA 

 2001 2002 2003 INDICATORI Valoare 
măsurată 

Valoare 
calculată 

Valoare 
măsurată 

Valoare 
calculată 

Valoare 
măsurată 

Valoare 
calculată 

R_SALARIATI  260,856  263,203  273,570  268,010  274,135  278,609 
DURATA_VIATA  71,5000  71,5004  72,0900  72,0897  71,9300  71,9278 
SALARIATI  260,856  266,750  273,570  271,809  274,135  270,008 
SOMERI  17016,0  16759,8  14127,0  14728,3  11563,0  11266,0 
POP_ACTIV  141723  141702  134957  134827  135351  135481 
SAL_ADM  1355,00  1355,25  1371,00  1372,74  1379,00  1371,62 
LOCUINTE  77971,0  77975,3  78089,0  78078,5  78203,0  78210,7 
DENSITATE  6929,60  6911,07  4941,60  4947,85  5057,60  5036,32 
PIB_LOC  4001,13  4176,48  5420,89  5197,83  7078,74  7066,33 
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PERIOADA 
2004 2005 INDICATORI Valoare 

măsurată 
Valoare 

calculată 
Valoare 

măsurată 
Valoare 

calculată 
R_SALARIATI  267,036  270,410  282,188  277,552 
DURATA_VIATA  71,8900  71,8936  71,7000  71,6985 
SALARIATI  267,036  265,766  282,188  283,452 
SOMERI  11628,00  11136,90  9158,00  9601,07 
POP_ACTIV  135128  135634  136028  135544 
SAL_ADM  1338,00  1342,45  1510,00  1510,95 
LOCUINTE  78462,0  78462,0  78464,0  78462,5 
DENSITATE  4997,50  5144,85  4980,50  4866,71 
PIB_LOC  9194,38  9412,97  9893,96  9735,48 

 
Analizând datele din Tabelul 3, rezultă că diferenţele dintre valorile înregistrate 

statistic şi valorile estimate prin intermediul modelului sunt nesemnificative. 
Rezultatele obţinute demonstrează că modelul este corect specificat. 

Totodată, se observă că metoda de estimare utilizată, respectiv metoda celor mai 
mici pătrate, realizează o minimizare a sumelor pătratelor abaterilor pentru fiecare serie 
în parte. 

Analiza calculelor precedente reliefează faptul că, din lipsa unor statistici 
adecvate, modelul nu poate fi extins astfel încât să cuprindă, în detaliu, corelaţiile 
necesare la nivelul local. Cu toate acestea, analizând prin metode econometrice un 
număr de indicatori statistici locali, se pot determina anumite corelaţii şi determinări 
reciproce sau univoce între anumite variabile. 

Rezultatele favorabile obţinute în determinarea unor indicatori recomandă 
modelul de acest tip pentru fundamentarea ipotezelor din modelul macroeconomic. 

Având în vedere faptul că lungimea seriilor statistice disponibile pentru calculul 
unor indicatori macroeconomici este destul de scurtă, acest aspect devine extrem de 
important la această dată. 

Modelul prezentat utilizează o serie de variabile care pun în evidenţă un model 
de dezvoltare locală, însă acesta poate fi folosit şi pentru prognozarea fenomenelor de 
natură economico-socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Însă, pentru 
a pune în evidenţă acest lucru, sunt necesare estimări ale valorii variabilelor exogene 
din model, cu precizarea că unii dintre aceşti indicatori sunt relativ stabili pe perioade 
scurte şi medii de timp (suprafaţa localităţii, gradul de urbanizare etc.), iar alţii au 
inerţie mai mare în evoluţia pe termen scurt. Referitor la unii indicatori demografici, 
precum populaţia şi sporul natural, există metode specifice de previziune. Însă cel mai 
dificil lucru în realizarea de prognoze constă în estimarea indicatorilor exogeni de 
natură economică. De aceea, pentru punerea în evidenţă a previziunilor considerăm 
necesar a fi urmate două căi: 

1. completarea modelului cu alte ecuaţii de comportament şi funcţionale, 
semnificative din punct de vedere economic şi social, situaţie în care se impune 
existenţa unei baze extinse de date statistice la nivel local, cu precădere în municipiile 
reşedinţă de judeţ, măsură care trebuie pusă în aplicare în viitorul apropiat; 
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2. integrarea modelului specific municipiului Brăila într-un model mai extins, în 
care să existe un schimb permanent de informaţii. 

Plasând ambele concepte în câmpul cercetării ştiinţifice, considerăm, din punctul 
nostru de vedere, că acestea pot fi de un real folos autorităţilor locale de la acest nivel 
în fundamentarea strategiilor de dezvoltare locală. Evident, în această situaţie, rămâne 
ca necesară asigurarea unor structuri de date adecvate şi elaborarea unor studii 
sectoriale la nivel local pentru fundamentarea ipotezelor (variabilelor exogene) din 
aceste modele. 
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