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Rezumat. Lucrarea abordează prima parte a unui proiect mai 
mare care vizează realizarea unei hărți de luare a deciziilor publice 
referitoare la externalitățile negative, în cadrul abordării economice a 
subsidiarității în guvernarea pe mai multe niveluri (cazul România). 
Prima parte a acestui proiect de cercetare se referă la testarea ipotezei 
conform căreia teoria economică a guvernanței pe mai multe nivele a 
Uniunii Europene, cu nucleul său ce constă în principiul subsidiarității, 
pune mai multă presiune asupra deciziilor publice naționale (în special 
cele legate de anumite eșecuri ale pieței), deși interacționează cu toate 
funcțiile economice ale statului și deciziile sale specifice. 

Teza noastră de cercetare începe prin a stabili dacă relația dintre 
elitele politice locale și guvernanța publică la nivel de orașe și comune 
este considerată una foarte directă, chiar o relație evidentă.  

Partidele politice, prin intermediul reprezentanților aleși în mod 
public și democratic (primari și membri ai consiliului local), iau cele mai 
importante decizii cu privire la afacerile publice (de exemplu, cele 
referitoare la un eșec al pieței examinat de o a doua etapă a proiectului). 

Într-o încercare de a moderniza sistemul administrativ românesc, 
de a face administrația publică mai dinamică, flexibilă și proactivă, 
liderii politici locali au decis dezvoltarea unui nou tip de structură, zona 
metropolitană. Zonele metropolitane, din cauza constrângerilor impuse 
de lege, au fost constituite ca organizații asociative, compuse din mai 
multe unități administrativ-teritoriale. 

Economie teoretică şi aplicată  
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Lucrarea de față prezintă dezvoltarea zonelor metropolitane din 
România ca o decizie politică pentru a asocia orașe și comune, cu scopul 
de a obține acces la instrumente mai performante pentru dezvoltarea 
economică locală. Apariția zonelor metropolitane din țara noastră este 
strâns legată de elitele politice locale, actorii politici locali reprezentând, 
de fapt, motorul structurilor metropolitane și al dezvoltării regionale. 

Cercetarea se va concentra pe analiza comparativă între zonele 
metropolitane din România, în ceea ce privește motivele lor pentru care 
au fost constituite, componența lor, atât din perspectiva organizatorică, 
cât și politică, precum și rolul lor în dezvoltarea economică locală și 
regională. 

Studiul de caz dezvoltat în lucrare se referă la poziționarea zonelor 
metropolitane din România în ceea ce privește relația cu regiunile de 
dezvoltare și ținând cont de particularitățile zonelor metropolitane create 
în cadrul structurilor administrative din aceleași regiuni de dezvoltare, 
spre deosebire de cele care cuprind orașe și comunele care aparțin 
diferitelor regiuni. 

Mai mult, o analiză va fi efectuată cu privire la apartenența 
politică a conducerii orașelor și comunelor asociate în zonele 
metropolitane, în încercarea de a identifica posibila legătură între 
această apartenență politică și decizia de a stabili o anumită zonă 
metropolitană.  

În cele din urmă, autorii vor prezenta legătura dintre 
funcționalitatea zonei metropolitane (rapiditatea deciziilor, consultări 
între orașe și comune, unitatea deciziilor) și partidele politice la putere 
în acele structuri administrative. 

 
Cuvinte-cheie: dezvoltare regională; guvernare multinivel; 

autorități locale; decizie publică; zone metropolitane. 

Coduri JEL: D61, H11. 
Coduri REL: 13I, 13K. 
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1. Cadrul general 
 
Dezvoltarea metropolitană succede cronologic precum şi structural 

dezvoltării urbane, aceasta presupunând o nouă etapă a dezvoltării sistemului 
urban prin extinderea acestuia în afara graniţelor iniţiale. Odată cu creşterea 
populaţiei din zonele înconjurătoare ale oraşelor, în special prin emigrarea din 
oraşe, dar şi prin atragerea populaţiei din alte localităţi, graniţele geografice şi 
administrative ale oraşelor devin inadecvate pentru a defini aglomerările urbane 
rezultate astfel. Această extindere este generată în egală măsură de un amplu 
proces endogen de dezvoltare economică locală care forţează, în vederea 
dezvoltării nivelului de competitivitate, asocierea mai multor comunităţi locale 
în jurul unui centru urban care îşi exercită astfel calitatea de pol de creştere. 
Dezvoltarea metropolitană reprezintă, prin urmare, o provocare administrativă 
şi economică în ceea ce priveşte gestionarea şi coordonarea unei palete sporite 
de resurse. 

Această formă a extinderii oraşului în spaţiul înconjurător şi al evoluţiei 
sale integrate cu aşezările din aria sa periurbană  este cunoscută în special în 
ţările dezvoltate, fiind caracteristică unei noi faze a dezvoltării urbane, care este 
ulterioară etapelor de concentrare a populaţiei în oraşul actual şi de formare a 
suburbiilor. Specialiştii (Brenner, 2003) au denumit aceste noi realităţi 
socioeconomice drept zone metropolitane. 

Procesul dezvoltării metropolitane denumit metropolizare reprezintă 
procesul de constituire, construcţie şi dezvoltare al metropolei. Acest proces 
trebuie analizat pentru o mai bună înţelegere a modalităţii de funcţionare din 
perspectiva factorilor care contribuie la dezvoltarea acestuia. În acest sens este 
necesară o distincţie în ceea ce priveşte terminologia utilizată în caracterizarea 
acestui proces, referindu-ne aici la noţiuni precum metropolitanism şi 
metropolitanizare,(1) noţiuni care sunt strict relaţionate de procesul dezvoltării 
metropolitane. Mergând pe aceeaşi logică a lui Charles Ricq (1983, pp. 122-
123) atunci când realizează distincţia dintre «regionalism» şi «regionalizare» şi 
dacă luăm în calcul faptul că ambele noţiuni sunt strict legate de procesul 
dezvoltării regionale, putem afirma că metropolitanismul este echivalentul 
regionalismului, iar metropolitanizarea este echivalentul regionalizării în 
procesul dezvoltării metropolitane. Prin urmare, metropolitanismul este 
rezultatul unui proces de „jos în sus”, de conştientizare de către unele 
comunităţi a unor dezechilibre regionale, a subdezvoltării economice, 
etnoculturale, a centralismului statului în care trăiesc”, în vreme ce 
metropolitanizarea este „procesul” de „sus în jos”, prin care statele 
conştientizează dezechilibrele regionale cu toate fenomenele care le însoţesc, 
subdezvoltare economică, centralism exagerat, şi trec la descentralizarea 
sistemului politico-juridic printr-o instituţionalizare la nivel metropolitan. 



Cătălin Daniel Dumitrică, Ioana Teodora Dinu 
	
100 

Metropolizarea se înscrie într-un proces care din punct de vedere al 
organizării funcţionale reconfigurează spaţiul. De fapt, întregul proces de 
dezvoltare metropolitană are în vedere un factor de integrare spaţială care să 
permită dezvoltarea unitară a localităţilor, şi nu o schimbare a graniţelor dintre 
acestea, ci o redefinire a ariilor de cooperare, o integrare rapidă în reţelele de 
dezvoltare europene, constituite pe zone şi regiuni metropolitane. Este vorba de 
un proces de urbanizare care conduce la intensificarea relaţiilor dintre nivelele 
superioare ale ierarhiilor urbane. Din punct de vedere spaţial, se remarcă 
tendinţa de regrupare a populaţiei în interiorul şi în jurul marilor oraşe sau al 
metropolelor, iar din punct de vedere funcţional avem de-a face cu o tendinţă de 
concentrare a activităţilor în interiorul marile oraşe sau metropole. 

Pentru o abordare cât mai corectă a procesului de metropolizare, este 
necesară introducerea în contextul actual a noţiunii de spaţiu metropolitan,(2) 
precum şi definirea noţiunii de metropolă. 

Spaţiile metropolitane(3) sunt motoarele de creştere a teritoriilor naţionale. 
Există o serie de interdependenţe între mutaţiile spaţiale, economice şi sociale 
care redefinesc spaţiul metropolitan. Acestea presupun restabilirea legăturilor 
între strategiile întreprinderilor, schimbările socioeconomice, recompunerea 
relaţiilor de putere şi transformarea organizării spaţiale metropolitane. 

Spaţiul metropolitan se constituie în jurul unei metropole (peste un milion 
de locuitori), evidenţiindu-se prin capacitatea sa de a susţine metropola în 
vederea dezvoltării acesteia în spaţiul naţional, regional şi naţional. Privit din 
punct de vedere cantitativ, spaţiul metropolitan asigură 80% din fluxurile de 
intrare/ieşire. Acesta reprezintă un spaţiu ierarhizat, în care oraşele mijlocii şi 
mici sau alte localităţi rurale cu funcţii de loc centrale au zone de influenţă 
difuze. 

Spaţiul metropolitan cuprinde o reţea de poli principali şi secundari, 
identificaţi în funcţie de o serie de indicatori relevanţi pentru stabilirea corectă a 
gradului de atractivitate al aşezărilor componente, fiind caracterizat de o gamă 
largă de specializări economice care împreună cu specializările de la nivelul 
metropolei susţin dezvoltarea acesteia la nivel regional şi naţional. 

Spaţiul metropolitan trebuie analizat dintr-o perspectivă complexă, 
incluzându-se o serie de aspecte care ţin de organizarea politică, de proceduri 
administrative, de planificare a teritoriului şi de asigurare a unor servicii publice 
unor locuitori care sunt luaţi în evidenţă în unităţi administrativ-teritoriale 
diferite. 

Oraşul reprezintă elementul central al spaţiului metropolitan. Esenţa 
calităţii de oraş rezidă din poziţia pe care o ocupă în structura reţelelor 
comerciale, politice, sociale şi culturale în cadrul unei regiuni, al unei ţări sau 
alt nivel global. Regiunile şi zonele metropolitane îşi pun în valoare avantajele 
comparative în cadrul reţelelor în care funcţionează. 
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De-a lungul istoriei, oraşele şi regiunile urbane europene au reprezentat şi 
reprezintă în continuare factorul care contribuie la dezvoltarea şi transferul 
economic, social, tehnic şi cultural. Ele sunt cele care dezvoltă eficacitatea şi 
competitivitatea regiunilor înconjurătoare, a Europei în întregul său. 

Dacă, pentru o lungă perioadă de timp, termenul de metropolitan indica 
marile oraşe, capitale de state ulterior, metropolele indicau capitalele politice şi 
economice ale unei regiuni, ale unor mari centre urbane provinciale, menite să 
contribuie la contrabalansarea influenţei capitalei unei ţări(4). 

Metropola reprezintă un concept, o noţiune care acoperă, subsumează şi 
reflectă o parte însemnată a artificialului creat şi lucrat de către om şi 
implementat în mediul natural în care există, funcţionează şi evoluează 
societatea omenească şi care este reprezentat de către marile oraşe din punctul 
de vedere al numărului de locuitori, precum şi din perspectiva extinderii 
spaţiale. 

Principala trăsătură a oraşelor-metropole este voinţa de a-şi valorifica 
potenţialul şi de a se afirma ca entităţi valoroase în contextual european şi 
global, prin categorii specifice de opţiuni care urmăresc dezvoltarea durabilă şi 
competitivitatea 

Constituirea zonelor metropolitane răspunde unei necesităţi sau oportu-
nităţi determinate de evoluţia organică a oraşelor. Procesul de urbanizare pe 
teritoriul european a condus la dezvoltarea interdependentă a metropolelor cu 
localităţile aflate în zona lor de influenţă, formând deja realităţi metropolitane 
primare, care chiar dacă nu sunt denumite zone metropolitane funcţionează 
practic ca zone unitare, relativ independente. Pot fi astfel extrase primele 
caracteristici ale zonelor metropolitane, acestea reprezentând forme distincte ale 
aşezărilor umane, care constau într-un număr mare de oameni care trăiesc în 
cadrul sau în jurul unui centru de mare densitate (Miles, 1970). 

Multe dintre problemele strategice de amenajare urbană la nivel european 
nu pot fi tratate direct decât la nivel de zone metropolitane, care să faciliteze 
dezvoltarea producţiei, a schimburilor şi a consumului de bunuri la nivelul 
Uniunii Europene, astfel încât să fie evitate piedicile datorate atât localismului 
excesiv, cât şi centralismului la nivel naţional. Este vorba, în esenţă, de 
formarea zonelor metropolitane ca poli şi regiuni de creştere, dezvoltate la 
nivelul Europei, incluse în cadrul unor strategii naţionale, dar şi transnaţionale. 
Dezvoltarea zonelor metropolitane facilitează amenajarea integrată a teritoriului 
la nivel regional astfel încât prin aceasta să se diminueze dezechilibrele dintre 
centru şi aria limitrofă, provocate de dispersarea sau marginalizarea generată de 
izolarea unor aşezări lipsite de oportunităţi, înlăturarea sau diminuarea unor 
astfel de dezechilibre conducând la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. 

Identificarea unor tendinţe comune de dezvoltare şi cooperare a aşezărilor 
din cadrul zonei, precum şi crearea de noi forme de organizare instituţională şi 
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de administraţie, de reprezentare a intereselor la nivel extern, vor întări 
capacitatea acestora de a face faţă concurenţei și de a furniza serviciile publice. 
Trebuie subliniat faptul că, în contextul proiectului de cercetare în care se 
înscrie această lucrare, problema ridicată se referă, în principal, la una dintre 
cele patru funcţii ale statului, şi anume funcţia de distribuţie, care include 
deciziile luate pentru a asigura echitatea, justiţia socială şi distribuţia 
veniturilor. Urmărind o problemă atât de sensibilă precum echitatea, se poate 
spune că, de fapt, luarea deciziilor publice referitoare la această funcţie de 
distribuţie este puternic influenţată de factorul politic, mai mult decât alte etape 
decizionale, cum ar fi cunoaşterea activităţilor sectorului public şi a modului de 
organizare (modul de finanţare, cheltuielile şi taxele locale şi centrale), 
anticiparea consecinţelor (efectele unui impozit pe profit – creşterea preţurilor, 
scăderea salariilor, creşterea vârstei de pensionare) sau evaluarea alternativelor 
(Matei, 2006, p. 3). Aceste etape se aplică pentru toate deciziile publice adoptate 
în cadrul celorlalte funcţii ale statului. De exemplu, în cazul funcţiei alocative, 
ca urmare a faptului că deciziile publice referitoare la această funcţie vizează 
intervenţia guvernului în funcţia alocativă a pieţei astfel încât să-i corecteze 
efectele negative (cum este cazul externalităţilor negative), etapa care se referă 
la anticiparea consecinţelor se dovedeşte a fi destul de importantă (Matei, 2003, 
pp. 26-27). O situaţie similară poate fi găsită, de asemenea, în contextul 
decizional al funcţiei de stabilitate, care intervine în cazul dezechilibrelor 
macroeconomice cum ar fi inflaţia, şomajul, încetinirea creşterii economice, 
deficite ale balanţei comerciale şi ale balanţei de plăţi etc. (Ailenei, 2002). La 
rândul lor, deciziile publice referitoare la funcţia de reglementare care vizează 
reducerea tendinţelor de monopol sau, în contextul acestei cercetări, a 
externalităţilor negative, se referă la stabilirea limitelor pentru comportamentul 
discreţionar şi libertatea persoanelor fizice, prin impunerea unor reguli (printr-un 
sistem juridic funcţional), subliniind astfel etapa de luare a deciziilor care 
vizează cunoaşterea activităţilor sectorului public şi a modului de organizare.  

Revenind la procesul de luare a deciziilor publice, indiferent de care 
funcţie a statului aparţine, variabilele decizionale specifice domeniului în care 
decizia se aplică sunt dificil de definit. În cazul deciziilor publice problemele 
aflate în joc sunt specifice atât sectorului privat cum sunt alocarea eficientă, 
productivitatea, performanţa (Constantin et al., 2011, pp. 889-910), cât şi 
problemelor care privesc numai domeniul public (furnizarea de bunuri şi 
servicii publice, alegerea colectivă, externalităţi).  

Având în vedere toate acestea, se va asigura creşterea competitivităţii 
economice a localităţilor din zona metropolitană faţă de regiunile învecinate. 
Realizarea politicilor de dezvoltare se face, de regulă, printr-o bună cooperare 
între localităţi în domeniile amenajării teritoriului, locuinţelor, infrastructurii, 
dezvoltării economice, protecţiei mediului, utilizării resurselor umane. Cele mai 
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performante acţiuni sunt, de regulă, cele legate de transportul în comun, 
alimentarea cu apă, prelucrarea deşeurilor şi implementarea unor proiecte 
investiţionale. 

Viaţa politică, socială şi economică dintre oraş şi regiunea ce-l înconjoară 
au fost întotdeauna legate. Relaţia simbiotică dintre oraşul compact şi a 
suburbiilor cu densitate demografică redusă constă în modul în care 
influenţează destinul economic şi politic al zonelor suburbane. 

Din punct de vedere administrativ, structurile metropolitane sunt 
dependente de factorii politici, sociali, economici, istorici, geografici şi în 
consecinţă nu se pot proiecta şi realiza ca formă finită într-un laborator/birou. 
Administrarea zonelor metropolitane poate ridica o serie de provocări, aceasta 
presupunând o serie de „schimbări în tiparele de dezvoltare a unor teritorii cu 
densităţi reduse, printr-o cooperare voluntară între administraţiile locale 
existente, prin intervenţia statului în asigurarea unor servicii urbane, printr-o 
coordonare public-privată, prin existenţa unor agenţii regionale suplimentare 
structurilor administrative şi prin oferirea unor facilităţi publice care au ca scop 
stimularea instituţionalizării regionale” (Downs, 1994). 

Funcţionarea zonei metropolitane presupune o atentă analiză a impli-
caţiilor administrative în ceea ce priveşte coordonarea metropolitană, precum şi 
o analiză a implicaţiilor economice pe care o astfel de structură le poate genera. 
Rolul conducerii metropolitane este acela de a stabili rezultatele aşteptate de la 
diverse forme de administrare în aceeaşi dinamică a economiei urbane în 
domeniul formulării şi dezvoltării strategiilor economice, al reglementărilor în 
piaţa terenurilor, al dezvoltării infrastructurii, al elaborării de politici fiscale. 

În ceea ce priveşte asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei 
metropolitane, acest lucru presupune o strategie care să ţină seama de nevoile 
sociale şi economice ale populaţiei, bazându-se pe acea opţiune de planificare 
care, în urma evaluării impactului, compensează cel mai bine pierderile de 
resurse care nu pot fi imediat refăcute sau înlocuite, deci nu limitează 
dezvoltarea zonei în viitor. Perspectiva dezvoltării durabile presupune existenţa 
unei imagini de ansamblu asupra stării mediului, evaluarea mijloacelor de 
ameliorare a calităţii cadrului urban, de reînnoire urbană şi regenerare a 
resurselor prin care să se diminueze impactul negativ al unor strategii de 
dezvoltare a zonei, fiind astfel asigurată o dezvoltare metropolitană durabilă.  
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2. Regimul juridic al zonelor metropolitane 
 
Un prim temei legal în activitatea de dezvoltare spaţială a localităţilor 

urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora, cu aspiraţiile locuitorilor, îl 
reprezintă Legea nr. 350/2001, în care pentru prima oară legiuitorul defineşte 
„teritoriul metropolitan” ca fiind „suprafaţa situată în jurul marilor aglomerări 
urbane delimitate prin studii de specialitate, în cadrul căruia se creează relaţii 
reciproce de influenţă în domeniul căilor de comunicaţii, economic, social, 
cultural şi al infrastructurii edilitare. De regulă, limita teritoriului metropolitan 
depăşeşte limita administrativă a localităţii şi poate depăşi limita judeţului din 
care face parte(5).” 

Această definiţie are corespondent în principiile generale cuprinse în art. 
5-9(6) din lege, care vizează dezvoltarea durabilă pe termen lung, mediu şi scurt 
a localităţilor din România. Totodată, legiuitorul defineşte „reţeaua de 
localităţi” ca reprezentând „totalitatea localităţilor urbane şi rurale de pe un 
teritoriu naţional, judeţean, zonă funcţională ale căror existenţă şi dezvoltare 
sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri 
(economic, demografic, de serviciu, politico-administrative). Prin adoptarea 
Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi(7), au fost făcute primele 
demersuri legislative în ceea ce priveşte planificarea dezvoltării spaţiale. În 
vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a 
municipiilor de rangul I, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste 
zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone 
metropolitane aferente spaţiului urban. Asocierea contribuie la întărirea 
complementarităţii între aceste unităţi şi factorii de decizie interesaţi în 
dezvoltarea teritoriului. 

Zonele metropolitane sunt astfel organizate ca entităţi juridice fără 
personalitate juridică, putând funcţiona pe un perimetru independent de limitele 
unităţilor administrativ-teritoriale, stabilite de comun acord de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

În baza analizelor desprinse din studiul normelor constituţionale  
art. 120-123(8) coroborate cu cele din legea administraţiei publice locale(9), care 
reglementează autorităţile administraţiei publice locale din România, putem 
afirma că regimul juridic instituit administraţiei publice locale, este un regim 
administrativ de descentralizare (Vida, 1994, p. 18, Popescu, 1999, p. 33, 
Apostol Tofan, 1997, p. 317), axat pe principiul autonomiei locale. De 
asemenea, acelaşi temei legal consacră şi dubla natură a comunei şi oraşului, de 
„colectivităţi locale şi unităţi administrativ-teritoriale” (Iorgovan, 2001, p. 537).  

Prin colectivităţi locale sunt desemnate comunele, oraşele şi judeţele şi 
reprezintă persoane juridice de drept public, definite printr-un teritoriu, un 
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patrimoniu determinat, resurse financiare şi alegerea organelor sale 
reprezentative prin vot universal, egal, direct şi secret. 

Potrivit normelor constituţionale şi a Legii administraţiei publice locale, 
autorităţile administraţiei publice locale funcţionează ca „autorităţi autonome” 
şi au „dreptul şi capacitatea de a rezolva şi gestiona, în cadrul legii, în nume 
propriu şi în interesul populaţiei, o parte importantă din treburile publice,”(10) de 
a administra proprietatea publică ce aparţine comunei, oraşului sau judeţului şi 
dreptul la resurse proprii şi suficiente de care pot dispune liber, în exercitarea 
competenţelor lor, de a stabili impozite şi taxe locale, de a-şi elabora, aproba şi 
executa bugetele locale. 

În baza principiului autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice 
locale au dreptul să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând 
asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept 
public şi de utilitate publică, pentru realizarea serviciilor publice de interes 
local, dar şi de a coopera, colabora şi de a se asocia cu alte unităţi administrativ-
teritoriale din ţară sau străinătate sau de a participa la asociaţii internaţionale. 

Totalitatea acestor atribuţii stabilite prin lege în sarcina şi respon-
sabilitatea autorităţilor locale au ca temei şi scop principal rezolvarea treburilor 
publice şi satisfacerea intereselor şi nevoilor colectivităţilor locale. Colecti-
vităţile teritoriale locale corespund unui spaţiu teritorial determinat, ceea ce face 
ca acestea să aibă la bază clasificarea acestora în comune, oraşe, municipii sau 
judeţe. 

În sistemul administraţiei publice locale din România, pe lângă 
organizaţiile neguvernamentale care se pot constitui la iniţiativa persoanelor 
fizice sau a persoanelor juridice şi care funcţionează pentru promovarea 
diverselor interese de tip comunitar, înseşi autorităţile administraţiei publice 
locale autonome pot forma structuri asociative.(11) 

Legislaţia în vigoare recunoaşte în mod distinct dreptul autorităţilor 
administraţiei publice locale, în limitele competenţelor lor, de a coopera şi de a 
se asocia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau 
străinătate. În acelaşi timp, pentru protecţia şi promovarea intereselor lor, 
autorităţile locale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale în 
conformitate cu prevederile legale. 

Conform prevederilor legislative, asociaţia reprezintă subiectul de drept 
constituit din trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în 
comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul 
lor în muncă pentru rezolvarea unor activităţi generale, comunitare sau, după 
caz, în interesul lor personal nepatrimonial.(12) 

Cea mai puternică şi mai importantă formă juridică de asociere a 
colectivităţilor locale din România, în conformitate cu prevederile legale aflate 
în vigoare, este reprezentată de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, cu 
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statut de utilitate publică, care îşi asumă şi exercită, în interesul şi în numele 
autorităţilor administraţiei publice locale asociate, toate competenţele şi 
atribuţiile, drepturile şi obligaţiile aferente domeniului limitat al unui serviciu 
public care i-au fost transferate. 

Scopul unei asemenea forme de asociere, instituţionalizate, îl constituie 
cooperarea unităţilor administrative-teritoriale, reprezentate prin autorităţile 
administraţiei publice locale, în vederea înfiinţării, finanţării şi realizării unor 
servicii comunale de utilităţi publice, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare 
corespunzătoare, precum şi pentru organizarea, gestionarea şi exploatarea în 
interes comun a acestor servicii. Motivul constituirii asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară se stabileşte în Actul Constitutiv şi în Statutul asociaţiei prin 
care se precizează scopul constituirii asociaţiei ca instrument realizat pentru 
promovarea şi protejarea intereselor comune ale autorităţilor administraţiei 
publice locale asociate. 

Modelul asociaţiei de dezvoltare este utilizat ca formă de coordonare a 
fragmentării administrative (formele de conducere) cu cea funcţională (a 
serviciilor publice) în scopul identificării unui răspuns la creşterea mărimii 
economice a serviciilor şi a echipării teritoriului metropolitan. Acest model 
asigură continuitatea proiectelor care se derulează pe termen mediu indiferent 
de schimbările generate de ciclurile electorale. 

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară reprezintă o formă organizată 
prin care autorităţile locale deleagă unei organizaţii, din afara structurii 
administrative locale, anumite competenţe de interes local. 

Această organizaţie poate fi una nou creată sau o organizaţie publică 
existentă trecută prin procesul de privatizare. Pe durata funcţionării, asociaţia de 
dezvoltare respectă condiţiile instituţionale statutare cuprinzând legislaţia, 
formele de autoritate locală, precum şi cele ale organizaţiilor deconcentrate ale 
statului în teritoriu. 

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară valorifică potenţialul economic 
local al zonei metropolitane pentru care se creează şi atrage surse de finanţare 
externe zonei, în scopul promovării dezvoltării economico-sociale a acesteia. 
Asociaţiile intercomunitare au competenţa de a decide asupra modalităţii de 
gestiune a serviciilor comunale de utilităţi publice, putând opta fie pentru 
gestionarea directă, fie pentru gestionarea delegată. 

Un alt act normativ care reglementează statutul zonei metropolitan este 
oferit de Legea nr. 215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 
care, deşi nu aduce modificări de conţinut conceptului de „zonă metropolitană”, 
aduce o completare de mare importanţă pentru regimul juridic al acesteia, 
conferindu-i personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică. 

Recunoaşterea personalităţii juridice pentru zona metropolitan presupune 
capacitatea de a intra în raporturi juridice în nume propriu, dar în limita 
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mandatului conferit de autorităţile administraţiei publice locale, pentru 
exercitarea atribuţiilor delegate sau transferate. Regimul juridic al acesteia este 
de drept privat, ceea ce presupune, pe de o parte, acordul de voinţă al 
autorităţilor administraţiei publice locale alese în unităţi administrativ teritoriale 
componente la constituire, dar şi libertatea de a stabili raporturi juridice pe baza 
liberului acord de voinţă, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial. 

Deşi are caracter privat, trăsătura importantă a acestei asocieri este aceea 
de a menţine caracterul autonom al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale 
componente. Aşadar, asocierea nu creează o unitate administrativ-teritorială 
nouă, acestea fiind tot oraşele, municipiile sau comunele asociate care-şi 
deleagă sau transferă atribuţiile în condiţiile legii, pentru realizarea unor servicii 
comune, în interesul tuturor colectivităţilor locale care le compun. Drept 
consecinţă a păstrării caracterului autonom este şi participarea locuitorilor la 
stabilirea scopului şi obiectivelor acestei asocieri, dar şi transparenţa serviciilor 
publice sau a activităţilor comune pe care le realizează în interesul colecti-
vităţilor locale. 

 
3. Impactul zonelor metropolitane asupra dezvoltării teritoriale  
 
Dezvoltarea unor relaţii de cooperare în cadrul regiunilor de dezvoltare 

presupune realizarea unei dezvoltări teritoriale. 
Prin dezvoltarea teritorială, se adaugă o creştere economică suplimentară la 

creşterea economică de ansamblu, surplus care provine din caracterul local al 
acţiunii ce nu poate fi realizat prin politici economice adoptate la nivel naţional. 

Dezvoltarea metropolitană se axează în special pe capacitatea economică a 
actorilor locali, pe resursele deţinute de către aceştia şi pe complexitatea 
interdependenţei relaţionale dezvoltate între diverse unităţi administrativ-
teritoriale. 

Apare în aceste condiţii problema raportului optim dintre dezvoltarea 
teritorială şi dezvoltarea economiei naţionale în ansamblul său.  

Realizarea acestui raport presupune integrarea organică a elementelor 
componente ale teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, a sectoarelor de 
activitate, în cadrul ansamblului economic naţional, în condiţii de eficienţă 
economică ridicată. 

Optim, în dezvoltarea teritorială, înseamnă alegerea acelei variante de 
dezvoltare a unui teritoriu sau a zonei care asigură fie maximizarea efectelor la 
nivelul resurselor existente în teritoriu, fie minimizarea eforturilor pe unitatea de 
resursă consumată. 

Se consideră că doar acea economie teritorială care tinde spre eficienţă 
maximă, spre eforturi cât mai mici pe unitate de efect util tinde către acest 
deziderat. 
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Criteriul fundamental al optimizării teritoriale este reprezentat de 
minimizarea consumului de resurse materiale, umane, financiare şi de orice altă 
natură, implicate în procesul dezvoltării teritoriale. 

Optimul economic presupune realizarea lui în fiecare din compartimentele 
economiei naţionale: sectoare, unităţi de producţie, zone geografice – adică, 
realizarea optimelor parţiale. Acesta înseamnă că se poate vorbi de un optim 
economic atât la nivelul unei activităţi, al unui sector, dar şi la nivel teritorial, 
zonal sau regional. 

Optimul economic teritorial sau zonal poate fi definit ca: acea stare a 
economiei-determinată de condiţii naturale, de climă şi sol, structura resurselor 
disponibile şi atrase în procesul dezvoltării, structura populaţiei şi a nevoilor sale, 
legăturile economice şi sociale în profil teritoriale, modul specific de integrare în 
sistemul economic naţional care necesită cel mai mic consum de resurse pe 
unitate de efect util obţinut. 

Condiţia esenţială pentru înfăptuirea optimului economic este starea de 
echilibru. Pornind de la faptul că echilibrul economic „este o stare de concordanţă 
între laturile interdependente ale producţiei sociale, rezultatele din acţiunea 
conjugată a factorilor tehnici, economici, sociali şi politici”, acesta urmăreşte în 
profil teritorial realizarea unor corelaţii necesare între sectoarele economice şi 
între activităţile producătoare de bunuri materiale din diferite zone ale ţării, pe 
baza resurselor de care acestea dispun, în corelaţie cu nevoia socială reală. 

Acesta este motivul pentru care realizarea la nivelul unităţilor administrativ 
teritoriale a optimului economic presupune în primul rând satisfacerea nevoilor în 
special pe baza resurselor endogene şi activitatea antreprenorială desfăşurată de 
agenţii economici locali, ca principali promotori ai progresului economic 
regional. 

În acest context, principala sarcină a unităţilor administrativ-teritoriale este 
aceea de crea acel mediu favorabil în care agenţii economici să poată să se 
exprime pe baza unor criterii de raţionalitate şi eficienţă economică/ 
competitivitate. În acelaşi timp, este necesară stimularea complementarităţilor 
activităţilor firmelor, în condiţii de iniţiativă, inovare şi cooperare. 

Complementaritatea nu exclude competiţia dintre agenţii economici în 
cadrul zonelor teritoriale, fiecare fiind interesat în a produce bunuri şi servicii cu 
costuri cât mai mici, ceea ce înseamnă posibilităţi sporite de valorificare a 
producţiei, cu apariţia în acest sens a condiţiilor de realizare a acesteia şi de 
derulare a producţiei pe o scară lărgită, diversificată, în consens cu nevoile 
existente, cu cererea exprimată de locuitorii propriului teritoriu şi a altor teritorii. 

Într-un astfel de context economic concurenţial, rolul unităţilor 
administrativ-teritoriale este unul esenţial, prin capacitatea acestora de a atrage 
investiţii, apariţia zonelor metropolitane în cadrul sistemului administrativ 
contribuind la dezvoltarea procesului dezvoltării locale şi regionale. 
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Studiul de caz are prin urmare ca principal obiectiv realizarea unei analize 
asupra structurii zonelor metropolitane din România. În cadrul acestei analize 
vom încerca să identificăm o serie de particularităţi ale zonelor metropolitane 
precum: 

 Poziţionarea zonelor metropolitane în cadrul regiunilor de dezvoltare din 
România; 

 Identificarea, precum şi numărul de unităţi-administrativ teritoriale care 
fac parte din structurile metropolitane; 

 Gradul de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale în structuri 
metropolitane; 

 Rolul factorului politic în formarea, dezvoltarea şi funcţionarea zonelor 
metropolitane. 

În prima etapă vom încerca să identificăm zonele metropolitane în cadrul 
sistemului administrativ românesc urmând ca ulterior să analizăm componenţa 
zonelor metropolitane. 

 
 

 
 
 
 

Figura 1. Identificarea zonelor metropolitan din România 
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După cum se poate observa în România există în prezent zece zone 
metropolitane funcţionale care se regăsesc în toate cele opt regiuni de dezvoltare 
din România. Zonele metropolitane sunt formate în jurul oraşelor de rang 0 sau 1 
respectând cadrul legal existent. 

Un alt element important în continuarea analizei este reprezentat de 
structura administrativă a zonelor metropolitane. Analiza structurii administrative 
presupune identificarea numărului de unităţi administrative care fac parte din 
zona metropolitană, prin unităţi administrative înţelegându-se numărul de oraşe, 
comune, sate care intră în componenţa zonelor metropolitane. Toate aceste 
elemente sunt corelate din perspectiva dezvoltării teritoriale cu regiunea de 
dezvoltare din care acestea fac parte pentru a putea dimensiona mult mai bine 
zona metropolitană în cadrul regiunii de dezvoltare. 

Din tabelul 1 se poate observa cum un număr relativ restrâns de unităţile 
administrativ-teritoriale identificate la nivelul judeţului sunt în prezent asociate 
în cadrul zonelor metropolitane, din tabel rezultând o diferenţă semnificativă 
între numărul de oraşe şi comune care aparţin unei zone metropolitane şi cele 
care nu fac parte din zona metropolitană. 

Un prim exemplu este oferit de Zona Metropolitană Iaşi, din a cărei 
analiză reiese faptul că dintr-un număr total de trei oraşe care intră în 
componenţa judeţului Iaşi doar unul intră în componenţa zonei metropolitane, 
fiind de altfel oraşul în jurul căruia a fost dezvoltată zona metropolitană. 
Aceeaşi analiză este extinsă şi la nivelul comunelor, unde dintr-un total de 93 
de comune care fac parte din judeţ doar 12 sunt incluse în zona metropolitană, 
restul de 81 fiind excluse. 

Raportul în ceea ce priveşte celelalte zone metropolitane cu privire la 
numărul de unităţi administrativ-teritoriale incluse şi, respectiv, excluse din 
cadrul zonei metropolitane este relativ identic cu situaţia zonei metropolitane 
Iaşi, de unde se poate observa cu uşurinţă că predomină numărul unităţilor 
administrativ-teritoriale care nu fac parte din structura  zonei metropolitane. 

Un alt element semnificativ în încercarea noastră de a efectua o analiză a 
zonelor metropolitane este reprezentat de gradul de asociere al unităţilor 
administrativ-teritoriale la nivel naţional în structuri metropolitane, acesta fiind 
în baza informaţiilor prezentate  de 4,52%. 

Procentul de 4,52 % care reflectă gradul de asociere este unul foarte mic 
în comparaţie cu numărul de comune şi oraşe care nu fac parte din structurile 
metropolitane. 
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Tabelul 1 
Componenţa structurilor metropolitane 

Anul înființării 
Z.M. 

Numărul 
de  

județe 

Numărul 
orașelor 
incluse/ 
excluse 

Numărul 
comunelor 

incluse/ 
excluse 

Regiune/ Macroregiune Z.M. 
Intra-

regionale

Observații 

Iaşi  
(2005) 

1 1/2 12/ 81 Nord-Est Macroreg. 2 1 -  nu au fost 
identificate zone 
metropolitane 
interregionale; 
-  gradul de asociere 
a unităţilor 
administrativ 
teritoriale la nivel 
naţional în structuri 
metropolitane este 
de 4,52%; 
- sunt identificate 
cinci Z.M în cadrul 
Macroregiunii nr. 1; 
- sunt identificate trei 
Z.M în cadrul 
Macroregiunii 2; 
- este identificată o 
singură Z.M în 
cadrul Macroregiunii 
3; 
- este identificată o 
singură Z.M în 
cadrul Macroregiunii 
4; 
 

Bacău  
(2007) 

1 1/4 17/68 Nord-Est Macroreg 2 1

Constanţa  
(2007) 

1 6/3 8/50 Sud-Est Macroreg 2 1

Braşov 
(2006) 

1 6 8/40 Centru Macroreg 1 1

Craiova  
(2008) 

1 1/5 5/99 Sud-Vest Macroreg 3 1

Timişoara  
(2008) 

1 1/7 12/76 Vest Macroreg 4 1

Oradea-Judeţul 
Bihor (2005) 

1 1/5 11/79 Nord-Vest Macroreg 1 1

Cluj  
(2007) 

1 1/1 16/59 Nord-Vest Macroreg 1 1

Târgu-Mureş –
Judeţul Mureş 
(2006) 

1 6/1 9/82 Centru Macroreg 1 1

Baia-Mare –
Judeţul 
Maramureş 
( 2007) 

1 5/6 9/54 Nord-Vest Macroreg 1 1

Total 10 29/34 107/688 8 8

 
 
Unul dintre motivele pentru care în România procentul de asociere a 

unităţilor administrativ-teritoriale în structuri metropolitane este unul relativ 
redus  poate fi identificat în vechiul cadrul legal care stă la baza organizării şi 
funcţionării zonelor metropolitane, ce permite asocierea în cadrul zonelor 
metropolitane a unităţilor administrativ-teritoriale ce se află la o distanţă de până 
la 30 de km faţă de oraşul de rang zero sau unu în jurul căruia se formează zona 
metropolitană. 

Factorului politic poate reprezenta de asemenea unul dintre motivele care 
poate contribui la dezvoltarea zonelor metropolitane. 

În acest sens am considerat necesară efectuarea unei analize în care am 
inclus un număr de cinci zone metropolitane situate în regiuni de dezvoltare 
diferite. 

Am încercat să identificăm, pe de o parte, unităţile administrativ-teritoriale 
care intră în componenţa lor, precum şi apartenenţa politică a structurilor 
decizionale a acestor unităţi administrativ-teritoriale. Dorim să identificăm în ce 
măsură asocierea  unităţilor administrativ-teritoriale în zone metropolitane este 
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influenţată de apartenenţa politică a oraşului de rang zero sau unu în jurul căruia a 
fost dezvoltată zona metropolitană. 

 
Tabelul 2 

Rolul factorului politic în formarea, dezvoltarea şi funcţionarea zonelor metropolitane 
Zona 

Metropolitană 
Oraşul 
de rang 
zero sau 

unu 

Apartenenţa 
politică a 

oraşului de 
rang zero sau 

unu 

Unităţile 
administrativ-

teritoriale ce fac 
parte din zona 
metropolitană 

Apartenenţa politică a unităţilor 
administrativ-teritoriale ce fac 
parte din zona metropolitană 

Iaşi(13) Iaşi PSD Aroneanu PDL   
Bârnova PNL  
Ciurea PSD   
Holboca  USL 
Lețcani  USL 
Miroslava PDL   
Popricani  USL 
Rediu  USL 
Schitu Duca PSD   
Tomești  USL 
Ungheni PDL   
Valea Lupului PSD   
Victoria PNL  

 
 
Din analiza efectuată în cazul zonei metropolitan Iaşi, se poate observa 

existenţa unui echilibru între apartenenţa politică a oraşului centru (Iaşi) şi 
apartenenţa politică a celorlalte unităţi administrative-teritoriale care compun 
zona metropolitană Iaşi. O situaţie similară poate fi observată şi dacă am 
extinde analiza la nivelul tuturor zonelor metropolitane din România. Putem 
deduce că motivele asocierii şi funcţionării zonelor metropolitane din România 
depăşesc considerentele de natură strict politică în favoarea celor economice. Se 
identifică astfel un numitor comun în ceea ce priveşte funcţionarea zonelor 
metropolitane. Ele sunt înfiinţate în baza unor decizii politice care sunt însă 
fundamentate pe o serie de necesităţi economice. Decidenţii zonelor metro-
politane realizează faptul că funcţionarea zonelor metropolitane trebuie să 
pornească de la o serie de nevoie comune ce pot fi îndeplinite numai prin 
asocierea unităţilor administrativ – teritoriale.   

În contextul integrării economice şi al globalizării, acţiunile de amenajare 
a zonelor metropolitane pot genera, pe lângă demersurile privind creşterea 
economică, şi o serie de consecinţe economice negative asupra mediului şi 
asupra coeziunii sociale, existând posibilitatea de a se dezvolta numai aşa-
numitele insule de creştere în jurul metropolelor, în vreme ce alte unităţi 
administrativ-teritoriale de mărime mai mică pot fi deconectate de la procesul 
de creştere. 
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Având în vedere aceste aspecte, o dezvoltare policentrică poate contribui 
la reducerea presiunilor asupra mediului, dar şi a tensiunilor sociale, ducând 
astfel la stabilizarea structurilor democratice. 

Preocupările academice şi practice legate de zonele metropolitan vizează 
o multitudine de aspecte. Un prim aspect este cel al extinderii ariei urbane, 
văzută ca rezultat al acţiunii a trei forţe puternice: „creşterea populaţiei, 
creşterea veniturilor şi scăderea costurilor de transport” (Brueckner, 2001,  
pp. 160-171). 

Extinderea urbană şi constituirea zonelor metropolitane ridică o mare 
preocupare în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a acestui spaţiu. O primă 
cerinţă vizează planificarea şi managementul zonelor metropolitane, în vederea 
dezvoltării unui management strategic. 

Problemele legate de mediu vizează utilizarea apei, a energiei, proble-
matica deşeurilor solide, utilizarea pământului şi conservarea zonelor (Rojas-
Caldelas et al., 2007, pp. 33-42). 

Constituirea zonelor metropolitane ridică, de asemenea, necesitatea 
adoptării unor decizii privitoare la populaţie şi la modul de administrare a 
spaţiului creat, fiind generate noi tehnici de producţie şi rezistenţă. Nevoia de 
evaluare a spaţiului urban şi de clarificare a valorii economice a spaţiului 
respectiv reprezintă o altă consecinţă a dezvoltării ariilor metropolitane. 

În planul activităţilor economice, dezvoltarea metropolitană contribuie la 
optimizarea resurselor existente, sprijinirea şi atragerea în zonă a industriilor 
din sfera produselor şi a serviciilor. 

 
4. Concluzii. Consecinţe ale dezvoltării zonelor metropolitane 
 
Demersul dezvoltării zonelor metropolitane presupune, în primul rând, 

elaborarea unor politici de natură să contribuie la o mai bună planificare a 
spaţiului. Necesitatea planificării spaţiale se manifestă sub două aspecte 
principale care vizează pregătirea condiţiilor de transpunere în fapt a strategiei 
de dezvoltare economică, precum şi corectarea unor disfuncţionalităţi sau erori 
de dezvoltare care apar tocmai datorită unei lipse a planificării spaţiale. 
Evoluţia neplanificată a unui fenomen socioeconomic precum dezvoltarea 
urbană duce în mod inevitabil la producerea unor disfuncţionalităţi. Acest gen 
de disfuncţionalităţi au fost create din cauza lipsei unei strategii în ceea ce 
priveşte planificarea dezvoltării urbane. Această dezvoltare, în mare parte fără 
restricţii, a cauzat unele dezechilibre şi erori urbanistice care au afectat 
modalitatea de dezvoltare a sistemului urban din România. 

În contextul dezvoltării echilibrate a zonelor metropolitane, principiul 
director trebuie să fie o politică de amenajare a spaţiului urban orientată către 
creştere, sprijinită pe o mai mare integrare cu politica regională, pe o cooperare 
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mai susţinută cu sectorul privat şi luând în considerare exigenţele protecţiei 
mediului prin intermediul unor studii de impact asupra mediului. 

Un rol important în politica de amenajare a zonelor metropolitan revine 
sectorului privat, element important al dezvoltării sociale şi în mod egal al 
dezvoltării teritoriale, una dintre principalele sarcini ale amenajării teritoriului 
constând în furnizarea unei perspective de dezvoltare şi garantarea unei 
securităţi în ceea ce priveşte gestionarea investiţiilor private. 

În plus, politica de amenajare a teritoriului va trebui să contribuie, 
împreună cu politicile sectoriale adecvate, la creşterea atractivităţii 
municipalităţilor şi regiunilor pentru investiţii private la nivel local şi regional. 

În cadrul politicii generale de dezvoltare a spaţiului urban, asigurarea 
infrastructurii de bază şi a serviciilor publice constituie un element central în 
cadrul preocupărilor autorităţilor locale de a asigura propriilor cetăţeni un cadru 
optim pentru desfăşurarea activităţilor, astfel încât cerinţele legate de 
conservarea resurselor şi protejarea mediului să fie respectate. 

Astfel, principalele probleme care trebuie soluţionate la nivelul zonelor 
metropolitane se referă la dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea 
accesului populaţiei, consumatorilor industriali şi a turiştilor la această 
infrastructură, promovarea unor strategii privind îmbunătăţirea locuinţelor, 
asigurarea unor strategii moderne de transport şi gestiune a traficului, protejarea 
mediului, promovarea principiilor dezvoltării durabile. 

Fiind un aspect al procesului de globalizare, dezvoltarea metropolitană 
prezintă o serie de avantaje şi dezavantaje. În ceea ce priveşte avantajele, 
trebuie subliniat faptul că zonele metropolitane constituie un proces real 
determinat de dezvoltare a relaţiilor de interdependenţă dintre localităţile aflate 
în zona de influenţă. 

Din punct de vedere strategic, dezvoltarea urbană impune dezvoltarea 
unor poli de creştere care să fie recunoscuţi ca atare în strategiile naţionale şi 
transnaţionale, asigurând dezvoltarea integrată a teritoriului, prin diminuarea 
dezechilibrelor dintre centru şi zonele limitrofe. 

Întărirea capacităţii administrative a zonei reprezintă un alt avantaj 
generat de constituirea zonelor metropolitane, care contribuie la implementarea 
politicilor de dezvoltare şi amenajarea teritoriului în mod eficient, prin 
cooperarea localităţilor implicate. 

Dezavantajele zonelor metropolitane sunt generate de lipsa unei coerenţe 
legislative care poate avea ca efect neimplicarea unor colectivităţi şi autorităţi 
locale în dezvoltarea acestor zone. Lipsa unui regim de drept public consacrat 
în constituirea zonelor metropolitane de natură să determine şi să asigure 
consensul între administraţiile locale, în ceea ce priveşte infrastructura, 
utilizarea terenului, poluarea mediului, precum şi în alte domenii de cooperare, 
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constituie un impediment semnificativ în ceea ce priveşte amplificarea 
procesului de metropolizare la nivel naţional. 

Înfiinţarea zonelor metropolitane în România se dovedeşte a fi un proces 
anevoios, care trebuie să facă faţă rezistenţei la schimbare, generată de sistemul 
administrativ. Experienţa statelor Uniunii Europene demonstrează că zonele 
metropolitane bine conduse ajung într-un termen foarte scurt la un nivel ridicat 
de competitivitate economică, având astfel capacitatea de a atrage într-un mod 
eficient fonduri şi investitori, care vor dinamiza sectoarele construcţiilor, 
serviciilor şi turismului. 

Dezvoltarea zonelor metropolitane conţine toate caracteristicile unei 
dezvoltări durabile, dacă se reuşeşte o armonizare într-un mod fericit a 
politicilor economice, culturale, sociale şi ecologice. 

Dezvoltarea necontrolată a oraşelor din ultimii ani a prins pe nepregătite 
unităţile administrativ-teritoriale. O serie de construcţii au fost ridicate fără a fi 
anterior elaborate o serie de planuri coerente de urbanism. Dezvoltarea oraşelor 
pe baza unor proiecte mari, care să faciliteze apariţia zonelor metropolitane, 
reprezintă o soluţie viabilă, care poate contribui la dezvoltarea unui sistem 
urban eficient. 
 
 
Note 
	
(1) Poate reprezenta procesul de naştere, de dezvoltare a unui element component al metropolei. 
(2) Spre deosebire de zona metropolitană, constituită prin asocierea legală a oraşelor şi 

comunelor cu metropola, spaţiul metropolitan include şi alte comune şi oraşe care nu au 
dorit să se asocieze cu aceasta. În consecinţă, conceptul de spaţiu metropolitan este mult mai 
potrivit din punct de vedere al analizei academice, decât acela de zonă metropolitană. 

(3) Spaţiul metropolitan se caracterizează prin efecte multiple la scară mare: reabilitarea 
sistemică a centrului istoric, operaţie necesară unei „imagini de marcă” a metropolei; 
renaşterea centrului oraşului prin apariţia unui centru modern de afaceri de tipul CBD 
(Central Business District – Districtul Central al Afacerilor); apariţia de noi centre în zonele 
periferice, paralel cu un fenomen de periurbanizare accentuat – este vorba de tehnopoli, 
platforme multimodale, centre de loisir integrate în peisaj etc. 

 Spaţiul metropolitan tinde a se identifica cu un ţesut urban multipolar. Se poate afirma că 
funcţiile spaţiului metropolitan se transpun în peisaj, exercitând o influenţă puternică asupra 
modalităţii de organizare a teritoriilor. 

(4) Cazul oraşului Liverpool din Marea Britanie – port la Marea Irlandei – cu 492 de mii de 
locuitori. A devenit un important centru comercial, industrial, dar şi universitar. Oraşul Nisa 
– port la Marea Mediterană cu o populaţie de 345 de mii de locuitori – este un important 
centru administrativ, industrial, universitar, reprezentând un adevărat centru universitar.  

(5) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului – Publicată în Monitorul Oficial nr. 373 
din 10.07.2001. 

(6) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului – Publicată în Monitorul Oficial nr. 373 
din 10.07.2001 
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(7) Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 
secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi – Publicată în Monitorul Oficial nr. 408 din 
24.07.2001. 

(8) Constituţia României – Publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31.10.2003. 
(9) Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală – Publicată în 

Monitorul Oficial nr.123 din 20.02.2007. 
(10) Art. 3-10 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia public locală – 

Publicată  în Monitorul Oficial nr.123 din 20.02.2007. 
(11) În conformitate cu Art. 8 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică 

locală – Publicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007, structurile asociative sunt 
reprezentate de către Asociaţia Comunelor din România; Asociaţia Oraşelor din România; 
Asociaţia Municipiilor din România; Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România, precum şi alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. 

(12) Art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – publicată în 
Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000. 

(13) Sursa www.acor.ro accesat la data de 12.04.2013. 
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