
STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA
WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES
MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL

Nr. 51

Benedek József – Török Ibolya – Máthé Csongor

DIMENSIUNEA REGIONALĂ A SOCIETĂŢII, 
DIVERSITATEA ETNOCULTURALĂ 
ŞI ORGANIZAREA  ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ ÎN ROMÂNIA

INSTITUTUL PENTRU 
STUDIEREA PROBLEMELOR 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Cluj-Napoca, 2013



STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA
WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES
MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL

 Nr. 51:
Autori: Benedek József – Török Ibolya – Máthé Csongor
Titlu: Dimensiunea regională a societăţii, diversitatea etnoculturală 
şi organizarea  administrativ-teritorială în România

 Coordonator serie: Iulia Hossu, Horváth István

© INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Cluj-Napoca, 2013
ISSN 1844 – 5489
www.ispmn.gov.ro

 Lector: Horváth István
 Concepţie grafi că, copertă: Könczey Elemér
 Tehnoredactare: Sütő Ferenc – TIPOTEKA LABS
 Tipar: IDEA Design+Print, Cluj-Napoca

Opiniile exprimate în textul de faţă aparţin autorilor şi ele nu refl ectă în mod obligatoriu 
punctul de vedere al ISPMN şi al Guvernului României.



3

BENEDEK JÓZSEF – TÖRÖK IBOLYA – MÁTHÉ CSONGOR: DIMENSIUNEA REGIONALĂ A SOCIETĂŢII, 
DIVERSITATEA ETNOCULTURALĂ ŞI ORGANIZAREA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ÎN ROMÂNIA

 BENEDEK József, profesor la Facultatea de Geografi e a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj.
E-mail: jozsef@geografi e.ubbcluj.ro

 TÖRÖK Ibolya, lector la Facultatea de Geografi e a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. 
E-mail: ibicik@yahoo.com

 MÁTHÉ Csongor, lector la Facultatea de Geografi e a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj.
E-mail: mcsongi@yahoo.com

 BENEDEK József, professor at the Faculty of Geography “Babes-Bolyai University” Cluj.
E-mail: jozsef@geografi e.ubbcluj.ro

 TÖRÖK Ibolya, lecturer at the Faculty of Geography “Babes-Bolyai University” Cluj. 
E-mail: ibicik@yahoo.com

 MÁTHÉ Csongor, lecturer at the Faculty of Geography “Babes-Bolyai University” Cluj. 
E-mail: mcsongi@yahoo.com

Rezumat
 Dezbaterile publice despre dimensiunea regională a organizării societăţii sunt marcate de o serie 
de stereotipii care îşi au originea în necunoaşterea acestui fenomen. Tocmai de aceea scopul acestui 
studiu este de a prezenta într-o manieră sistematică şi analitică conceptele teoretice, metodele de lucru 
şi posibilităţile de aplicare a acestora din urmă în rezolvarea unor aspecte tehnice legate de gestiunea 
efi cientă a teritoriului, cum este organizarea regiunilor de dezvoltare. Nu ne propunem elaborarea unei 
soluţii optime, întrucât nu există aşa ceva, dorim, în schimb, să oferim câteva alternative fundamentate 
din punct de vedere ştiinţifi c, a căror realizare efectivă depinde de conjunctura politică de moment. Cu 
toate că materialul pare prea tehnic şi greu de lecturat pentru cei neavizaţi, nu dorim să renunţăm la 
limbajul ştiinţifi c de specialitate. Motivul este simplu: dorim ca studiul nostru să rămână strict în tiparele 
analizei ştiinţifi ce.

Abstract
 Public debates on the regional dimension of societal organization are plagued by a series of stereo-
types originating in the lack of adequate knowledge about this phenomenon. Precisely because of this, 
the aim of this study is to present in a systematic and analytic manner the theoretical concepts, working 
methods and their possibilities of application in solving some technical aspects related to the effi  cient 
management of territory and the related issue of great actual relevance in Romania, the organization of 
development regions. We do not intend to elaborate an optimal solution to the problem, as we believe 
that no such recipe exists; conversely, we wish to contribute to the debate by sketching a number of 
scientifi cally grounded alternative proposals, the eff ective realization of which depends on the actual 
political context. While the material may seem too technical and diffi  cult to digest without a solid 
background in the fi eld, the specialized language was needed in order to meet certain requirements of 
scientifi c analysis.
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DIMENSIUNEA REGIONALĂ A SOCIETĂŢII, 
DIVERSITATEA ETNOCULTURALĂ 
ŞI ORGANIZAREA ADMINI STRATIV-
TERITORIALĂ ÎN ROMÂNIA 

I. Introducere

 Dezbaterile publice despre dimensiunea regională a organizării societăţii sunt marcate de o serie de 
stereotipii care își au originea în necunoașterea acestui fenomen. Tocmai de aceea scopul acestui stu-
diu este de a prezenta într-o manieră sistematică și analitică conceptele teoretice, metodele de lucru 
și posibilităţile de aplicare a acestora din urmă în rezolvarea unor aspecte tehnice legate de gestiunea 
efi cientă a teritoriului, cum este organizarea regiunilor de dezvoltare. Nu ne propunem elaborarea 
unei soluţii optime, întrucât nu există așa ceva, dorim, în schimb, să oferim câteva alternative funda-
mentate din punct de vedere știinţifi c, a căror realizare efectivă depinde de conjunctura politică de 
moment. Cu toate că materialul pare prea tehnic și greu de lecturat pentru cei neavizaţi, nu dorim să 
renunţăm la limbajul știinţifi c de specialitate. Motivul este simplu: dorim ca studiul nostru să rămână 
strict în tiparele analizei știinţifi ce.

1. Regiunea

Cu toate că nu există o defi niţie unanim acceptată a regiunii, aceasta permite studiul ordonării 
spaţio-temporale a activităţilor umane, analiza interacţiunilor spaţiale. În general, se acceptă ideea 
că regiunea este forma cea mai adecvată de descriere a spaţiului, un instrument util de ordonare a 
faptelor geografi ce. Orientarea critică din geografi a regională propune o cercetare regională nor-
mativă, orientată spre rezolvarea unor probleme ale comunităţilor locale și regionale, spre asistenţă 
acordată comunităţilor regionale în vederea înţelegerii mai bune a fenomenelor care au loc în regiune 
și pe plan global, oferindu-le posibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă (Allen, Massey, Cochrange, 
1998). În accepţiunea acestei orientări, dinamica regională a societăţilor este determinată de o serie de 
procese de structurare: creșterea, schimbarea socială, și transformarea muncii în capital prin inovaţii 
tehnologice și raţionalizarea procesului muncii. Acestea se manifestă diferit în funcţie de zonele spa-
ţio-temporale în care se situează, subliniind astfel contextualitatea și caracterul idiografi c al cercetării 
regionale normative.

Noua geografi e regională elaborată de Ansti Paasi (1995) aduce o contribuţie importantă la abor-
darea comprehensivă a modului de organizare regională a societăţilor. Mai mult, accentuarea rolului 
instituţiilor în construcţia regiunii aduce o notă în plus în înţelegerea dinamicii și schimbării regionale. 
Astfel, Paasi consideră că regiunea este o categorie socială, rezultatul unui proces activ impregnat de 
proiecte politice și culturale, care se desfășoară în patru faze:  elaborarea formei teritoriale;  stabilirea 
formatului conceptual (simbolic); stabilirea și dezvoltarea cadrului instituţional; defi nitivarea formatului 
general al regiunii ca și entitate socio-teritorială recognoscibilă de societate.

În decursul primei faze se dezvoltă acele practici care determină limitele regiunii. Delimitarea regiu-
nii este considerată de Paasi ca un moment hotărâtor în construirea regiunii, întrucât aceasta reprezintă, 
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în același timp, baza fazelor următoare și premisa dezvoltării unei conștiinţe regionale. Faza a doua co-
respunde stabilirii unor simboluri teritoriale, ca, de exemplu, denumirea regiunii, care refl ectă legătura 
dintre imaginea regiunii, pe de o parte, și conștiinţa regională și atitudinea generală a mediului extern 
(outsideri) faţă de regiune, pe de altă parte. Funcţia simbolurilor elaborate constă în legitimarea poziţiei 
particulare a unei regiuni în context naţional și internaţional, prin intermediul unui set de valori, norme, 
identităţi și roluri particulare. Acestea se pot dezvolta atât local cât și supralocal, în funcţie de specifi cul 
relaţiilor de putere. Cea de-a treia fază este simultană, de regulă, cu faza a doua și cuprinde stabilirea și 
dezvoltarea unor instituţii regionale. Paasi consideră că aceste instituţii au un rol cheie în reproducerea 
conștiinţei regionale și înseși a regiunii. Acest proces se leagă strâns de transformarea politică și econo-
mică a unei societăţi. În ultima fază de construcţie a unei regiuni, acesteia din urmă i se atribuie un rol 
sau un set de roluri specifi ce în ansamblul societăţii, ea devine o entitate socio-teritorială, recunoscută 
de societate. O remarcă importantă este aceea că aceste patru faze nu se derulează linear, unele dintre 
ele putându-se suprapune, sau construcţia regiunii poate urma chiar o altă succesiune de faze, în func-
ţie de caracteristicile societăţii.

2. Moduri de regionalizare

Metodele de delimitare a spaţiului se numesc regionalizări, iar unităţile spaţiale astfel delimitate 
sunt regiunile. Prin regionalizare se operaţionalizează nu numai noţiunea de spaţiu, dar se pot găsi răs-
punsuri la două întrebări fundamentale legate de:

– modul în care interacţionează structurile sociale și cele spaţiale;
–  modul în care structurile infl uenţează procesele spaţiale și, invers, modul în care aceste procese 

reproduc și modifi că structurile spaţiale.
Spaţialitatea, ca și concept relativ, nu poate fi  operaţionalizată decât prin delimitarea și analiza unor 

regiuni. Totodată, regionalizarea este o modalitate importantă de ordonare a realităţii geografi ce, ple-
când de la ipoteza că între conţinuturile observate există intercondiţionări, adică putem aduce dovezi 
sufi ciente pentru existenţa regiunilor.

Se pot distinge trei moduri fundamentale de regionalizare (Benedek, 2004):
–  regionalizarea normativ-formală: se referă la reţeaua instituţională a regionalizării, limitele regiunii 

fi ind fi xate prin legi. Exemplul cel mai elocvent este oferit de împărţirea administrativ-teritorială a 
societăţilor moderne;

–  regionalizarea simbolic-informală: se desfășoară la nivelul conștiinţei comune, fi ind articulată de 
apartenenţa culturală și de grup;

–  regionalizarea pozitivist-știinţifi că: se referă la regionalizarea utilizată de știinţă și la spaţiile create 
de aceasta. În această situaţie, ne concentrăm asupra spaţiilor geografi ce create și analizate de 
diferite ramuri ale acesteia (amenajarea teritoriului, geografi e socială, geografi e economică etc.): 
spaţiu economic, spaţiu social, spaţiu rural, spaţiu mental, regiune funcţională, regiune omogenă, 
regiune defavorizată etc. Din punct de vedere metodologic, regionalizarea are loc prin gruparea 
valorilor unei sau mai multor variabile statistice teritoriale și prin delimitarea unităţilor teritoriale 
situate în cadrul acelorași intervale de valori.

Triada modurilor de regionalizare (pozitivist-știinţifi că, normativ-formală și simbolic-informală) nu 
înseamnă că obiectul geografi ei este alcătuit numai de regiunile delimitate prin aparatul logico-po-
zitivist al știinţei geografi ce. Trebuie să facem o distincţie clară între regionalizare ca și metodă de 
delimitare spaţială și metodă de construcţie a unei regiuni, pe de o parte, și analiza empirică regi-
onal-geografi că, pe de altă parte. Ultima se extinde, bineînţeles, asupra studiului tuturor tipurilor 
de regiune delimitate prin cele trei moduri de regionalizare. Noutatea rezidă în faptul că paradigma 
regional-geografi că clasică, ca și cea cantitativă, atribuie regiunii un statut de existenţă absolută, în 
conformitate cu care regiunea trebuie numai descoperită de către geografi e. În consecinţă, criteriile 
de clasifi care nu sunt centrate pe subiect, utilizându-se alte criterii ca: caracteristicile elementelor 
spaţiale, mărimea sau extensiunea spaţiului etc. Spre deosebire de aceste paradigme, geografi a re-
gională modernă consideră că regiunea nu este o entitate externă, cu existenţă absolută, ci aceasta 
este construită de către societate, din interior, adică regiunea nu este altceva decât o construcţie so-
cio-spaţială, realizată prin acţiunea instituţiilor și a indivizilor care alcătuiesc societatea. Din această 
perspectivă rezultă că instituţiile își construiesc regiuni proprii, indivizii se asociază cu imagini sau 
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iconografi i regionale mijlocite prin simboluri, și, în fi ne, geografi a, ca și instituţie socială, își creează și 
reproduce, la rândul său, propriile regiuni.

În ceea ce privește regiunile delimitate de geografi e, ca și instituţie socială, trebuie să reţinem că aces-
tea sunt formale, diferenţa majoră faţă de regionalizarea normativ-formală constând în faptul că construc-
ţiile regionale ale știinţei, în general, și ale geografi ei, în particular, nu au caracter coercitiv, adică nu sunt 
de natură normativă pentru societate. Alte diferenţieri rezultă din utilizarea unor instrumente de regiona-
lizare diferite, respectiv din scopurile diferite ale regionalizării: în timp ce regionalizarea normativ-formală 
utilizează instrumente coercitive (de exemplu, legile) de regionalizare în scopul exercitării raţionale a unor 
funcţii de bază ale statului (de exemplu, exercitarea puterii), regionalizarea pozitivist-știinţifi că utilizează 
instrumente slabe cu scopul ordonării și explicării logice, raţionale și sistematice a realităţii.

În esenţă putem spune că regiunea este rezultatul unei evoluţii multifazice a societăţii, în accepţiu-
nea lui A. Paasi (fi g. 1). Astfel, regiunea apare în urma acţiunii a trei moduri de regionalizare diferite dar 
afl ate în strânsă conexiune. Acestea se bazează pe caracteristicile spaţiului (structură, procese, instituţii, 
relaţii) caracteristici exprimate sintetic prin modul de organizare al acestuia. În același timp, organizarea 
spaţiului geografi c, caracteristicile acestuia constituie rezultatul unui proces istoric care a imprimat o 
traiectorie, o pârtie de dezvoltare teritorială specifi că, a determinat poziţionarea actuală a spaţiilor în 
diviziunea internaţională a muncii. De asemenea, pe caracteristicile actuale ale spaţiului sunt formulate 
proiectele de viitor: creștere în societăţile dezvoltate, modernizare și ajungere din urmă (catch-up) în 
societăţile cu nivel mai redus de dezvoltare (semi-periferii și periferii), respectiv dezvoltare și moderni-
zare, indiferent de tipul de societate. Aceste proiecte sunt concepute nu numai sectorial, ci și regional, 
în special în urma impunerii unor opţiuni neoliberale de dezvoltare pe plan global. Efectele celor trei 
moduri de regionalizare prezentate mai sus se manifestă în forma teritorială, simbolică, instituţională 
și entitară diferită a regiunilor. Odată ce o regiune capătă o formă entitară, adică este recunoscută ca 
atare de către societate, această evoluţie nu se termină, forma teritorială, cea simbolică și cea instituţio-
nală, putând suferi modifi cări în urma schimbărilor intervenite în derularea proceselor de organizare a 
spaţiului. În consecinţă, în această accepţiune, modurile de regionalizare sunt mecanismele prin care se 
refl ectă interacţiunile multiple manifestate în organizarea spaţiului geografi c.

3. Elemente conceptuale fundamentale în defi nirea regiunii

Pentru majoritatea regiunilor poate fi  defi nit un set comun de elemente constitutive, a căror analiză 
este necesară indiferent de paradigma de cercetare în care ne situăm. Este vorba despre următoarele 
elemente:

– poziţia unei regiuni se referă, pe de o parte, la așezarea geografi că relativă a acesteia, care consti-
tuie unul dintre elementele care determină gradul de accesibilitate a regiunii. În cazul regiunilor norma-
tiv-formale, aceasta este stabilă, eventual caracteristicile regional diferite ale compresiunii timp–spaţiu 
pot schimba poziţia relativă a unei regiuni. În cazul celorlalte două moduri de regionalizare, poziţia 
regiunii delimitate este mai puţin stabilă, depinzând de limitele stabilite și de scopul regionalizării.

Pe de altă parte, fi ecare regiune deţine o poziţie specifi că atât în diviziunea teritorială a muncii (func-
ţii terţiare, producţie industrială cu grad de intensitate diferită, producţie agricolă, exploatarea unor 
resurse naturale etc.) cât și în ierarhia naţională și internaţională (poziţie defi nită prin conceptele de cen-
tru, semiperiferie și periferie). Această poziţie este în relaţie cu dependenţele ce rezultă din dezvoltarea 
istorică, exprimată prin conceptul de pârtie de dezvoltare teritorială;

– distanţă: în paradigmele cantitative este un element geometric și defi nește linia cea mai scurtă 
dintre două puncte. În paradigmele regionale moderne distanţa devine un element exprimat prin noţi-
uni relative (unităţi de timp și de costuri necesare parcurgerii unei distanţe). Astfel, distanţa relativă face 
posibilă orientarea și organizarea activităţilor umane. Din perspectiva teoriilor de localizare distanţa 
este un element central de structurare a unei regiuni, aceasta infl uenţând costurile de transport, un 
factor de localizare fundamental. De asemenea, distanţa este interpretată ca un element esenţial în 
generarea unor externalităţi pozitive din regiunile de aglomerare, prin reducerea distanţelor, deci și a 
costurilor de transport, dintre fi rme și consumatori;

– extensiune-limită: în cazul regiunilor normativ-formale limitele, așadar și extensiunea, sunt stabi-
lite prin norme legislative. Trebuie să remarcăm faptul că, în această categorie, se includ nu numai limi-
tele stabilite de corporaţiile politice naţionale, ci și grupările de interese internaţionale, a căror activitate 
este reglementată prin diferite acorduri și tratate (Uniunea Europeană, OPEC, NATO etc.). Spre deose-
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bire de aceasta, regionalizarea simbolic-informală operează numai la nivel spaţial mediu, sub-naţional, 
ceea ce nu înseamnă că anumite identităţi regionale nu depășesc graniţele de stat, aceste „transgresiuni 
identitare” situându-se la nivel spaţial redus. Nici regionalizările pozitivist-știinţifi ce nu depășesc acest 
nivel, limitele fi ind dinamice, în funcţie de variabilele de regionalizare utilizate (economice, sociale, na-
turale etc.);

– polaritatea: orice regiune se organizează în jurul unei sau a unor așezări centrale, indiferent de 
modalitatea de regionalizare. În unităţile spaţiale normativ-formale există un centru administrativ, care 
de regulă este și centru de polarizare. Politica de descentralizare a ultimelor decenii a delegat funcţii 
administrative și la nivelul centrelor mai mici, dar centrele de polarizare tradiţionale și-au păstrat po-
ziţiile iniţiale. Polaritatea regionalizării simbolic-informale se concentrează pe un nucleu spaţial, și nu 
neapărat pe un singur centru, mai precis pe un nucleu spaţial-cultural, unde se constată cele mai intense 
forme de manifestare a conștiinţei identitare. Dintre regiunile pozitivist-știinţifi ce regiunile funcţionale 
se organizează în mod evident în jurul unor centre de polarizare, în timp ce acest element este mai puţin 
evident în cazul regiunilor omogene;

– structura spaţială constituie rezultatul unor activităţi și interacţiuni. Aici se includ structurile ma-
teriale (de exemplu așezările), cele sociale și resursele naturale regionale. Structurile materiale sunt cre-
ate de cele sociale, în timp ce resursele naturale reprezintă mijloacele prin utilizarea cărora este posibilă 
crearea unor structuri materiale;

– conectivitatea reprezintă ansamblul relaţiilor stabilite cu alte regiuni. Regiunile nu sunt unităţi 
spaţiale închise, ele dezvoltând interacţiuni cu alte regiuni, interacţiuni care sunt, desigur, de intensitate 
mai redusă decât cele din interiorul regiunii, cu toate că, în condiţiile globalizării, nivelul de integrare a 
regiunilor într-un mediu global devine mai ridicat, mai ales în societăţile moderne. În acest sistem de co-
nexiuni din ce în ce mai intense, deciziile luate în exteriorul unei regiuni pot fi  adeseori decisive pentru 
dezvoltarea sau declinul acesteia.

Fig. 1. Organizarea regională a societăţii
Sursa: Benedek (2004)

– conceptul de „central” nu are înţeles geometric. Acesta se referă la o interdependenţă funcţională 
între elementele componente ale unui sistem teritorial. Mai precis, acest concept se referă la proprieta-
tea unui element de a avea un surplus de funcţii sau o anumită centralitate. Surplusul de funcţii dintr-
un punct al spaţiului poate apărea doar în condiţiile existenţei unui defi cit de funcţii în alte puncte ale 
spaţiului. De fapt, despre surplus de funcţii se poate vorbi numai în cazul în care funcţiile unui punct, 
mai precis ale unei așezări, sunt utilizate și de populaţia altor așezări, în timp ce defi citul de funcţii apare 
în așezările în care lipsesc unele funcţii sau acestea sunt slab dezvoltate și, în consecinţă, populaţia este 
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nevoită să renunţe la acestea sau să utilizeze funcţiile altor așezări. De aceea, conceptul de „central” 
devine operaţional doar în cadrul unui sistem teritorial, în care interacţiunile spaţiale dintre așezări sunt 
orientate cu predilecţie spre un număr redus de așezări cu surplus de funcţii, adică spre așezările care 
posedă proprietatea de a fi  centrale. De exemplu, așezările rurale care sunt centre de comună dispun 
de un surplus de funcţii datorită prezenţei funcţiei administrative la care apelează populaţia așezărilor 
aparţinătoare de comună;

–  centralitatea este defi nită multidimensional, ca relaţia nespaţială dintre preţ, ofertă și cerere, 
transpusă în dimensiuni spaţiale printr-un alt concept: rangul serviciilor, care exprimă distanţa diferită 
la care acestea sunt oferite pentru consumatori, distanţa crescând linear cu rangul serviciilor. De exem-
plu, de regulă, serviciile comerciale sunt de rang mai ridicat decât cele administrative și atrag populaţie 
de la o distanţă mai mare, adică au un areal de infl uenţă mai extins. Centralitatea nu poate fi  măsurată, ci 
doar stabilită cu ajutorul indicatorilor și a unor reguli de calcul. În acest context, întrebarea de bază care 
se pune este cum pot fi  transformate valorile indicatorilor în surplus de funcţii;

– conceptul de instituţie centrală sau de funcţie centrală include anumite instituţii (întreprinderi, 
instituţii publice, respectiv toate instituţiile cunoscute din teoria locurilor centrale sub denumirea de in-
stituţii centrale) care, prin funcţiile lor, generează interacţiuni spaţiale. De asemenea, noţiunea include și 
acele proiecte și planuri locale, regionale sau naţionale care infl uenţează nemijlocit structura spaţiului. 
De obicei, toate instituţiile sectorului terţiar sunt considerate instituţii centrale, fi ecare dintre ele apar-
ţinând unui domeniu funcţional bine defi nit (comerţ, administraţie, educaţie, cultură, sănătate etc.), 
motiv pentru care se mai folosește și termenul de „funcţie centrală”;

– organizarea ierarhică se referă la rezultatul direct al concentrării spaţiale a unor funcţii sau insti-
tuţii centrale: așezările cu funcţii centrale numeroase și de rang superior (adică cu centralitate ridicată 
și cu areal de infl uenţă extins) ocupă treptele superioare ale sistemului de locuri centrale, în timp ce 
așezările cu funcţii centrale reduse și de rang inferior (cu centralitate scăzută și areal de infl uenţă de ex-
tensiune redusă) ocupă nivelele ierarhice inferioare. Așezările situate la nivelele inferioare ale ierarhiei se 
integrează în arealele de infl uenţă ale așezărilor de la nivelele ierarhice superioare, constituind regiuni 
de extensiune diferită;

– populaţia prag se referă la un minim de populaţie (echivalat cu un minim de cerere) necesar în 
vederea realizării unor bunuri și servicii. Costurile implicate de distanţă trebuie echilibrate de preţurile 
bunurilor și serviciilor, de unde rezultă că pentru fi ecare produs sau serviciu există un prag de populaţie 
minim, sub care acestea nu se mai pot realiza în condiţii profi tabile;

– zonele spaţio-temporale constituie grupări ale activităţilor umane (organizate pe baza funcţiilor de 
bază instituţionalizate) în funcţie de spaţiu și timp. Acestea din urmă se combină în funcţie de caracteris-
ticile societăţii, regiunii sau ale grupului social. Ideea de bază a acestei noţiuni este că activităţile umane 
cotidiene se leagă de zone de timp în care petrecem un anumit interval de timp și de anumite spaţii în 
care efectuăm anumite activităţi de bază. Pentru fi ecare tip de activitate se poate determina locul (spaţiul) 
exact al interacţiunii, precum și durata interacţiunii. Durata interacţiunii determină importanţa zonelor 
spaţio-temporale, iar tipul de activitate determină atributurile de conţinut ale acestora. Astfel, în majorita-
tea cazurilor zonele spaţio-temporale se organizează în funcţie de activităţile economice (funcţia muncă). 
Acestea determină cantitatea resurselor și a timpului care rămâne pentru structurarea altor zone spaţio-
temporale. De asemenea, dimensiunea economică (ocupaţie, venit) determină atât caracteristicile cât și 
extensiunea zonelor spaţio-temporale. În consecinţă, zonele spaţio-temporale se organizează central–pe-
riferic, în funcţie de durata interacţiunilor și de numărul (densitatea) participanţilor la interacţiuni;

– identitatea regională este frecvent utilizată în contextul regionalizării simbolice a spaţiului și a 
mobilizării unor resurse endogene de dezvoltare regională. Este rezultatul unui proces istoric, în cadrul 
căruia limba, religia, tradiţiile, evenimentele colective, cu alte cuvinte cultura joacă un rol central. Sub 
incidenţa modernizării apar și alţi factori de structurare a identităţii regionale, ca proiectul construirii na-
ţiunii moderne, sau ca proiectele economice majore. Pe parcursul constituirii sau a schimbării identităţii 
regionale se constituie intersubiectiv, la nivelul unor comunităţi, reprezentări simbolice ale spaţiului, 
diferite de reprezentările spaţiului naţional. Pot exista și spaţii fragmentate în identităţi locale dar lipsite 
de o identitate regională. În spaţiile cu identitate regională, intensitatea acesteia variază, fi ind maximă 
în centrul simbolic al acestuia și scăzând spre periferii. Operaţionalizarea acestei noţiuni este cu atât mai 
importantă cu cât aceasta constituie baza delimitării regiunilor cultural-geografi ce, care constituie baza 
altor tipuri de regionalizare;

– inegalitatea este o formă de manifestare spaţială a structurii sociale, care determină organizarea 
central–periferică a spaţiului, precum și diferenţierea unor spaţii, în urma fenomenului de segregare. 
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Prima refl ectă, așadar, o caracteristică fundamentală a spaţiului, mai precis inegalităţile care se produc 
și reproduc în dimensiunea economică (venit, infrastructură, balanţă comercială, capital etc.) a unei re-
giuni, în timp ce segregarea refl ectă inegalităţile produse și reproduse în dimensiunea socială a regiunii.

În cele ce urmează, vom prezenta principalele trăsături ale regionalizării pozitivist-știinţifi ce, utilizată 
foarte des în analizele regionale empirice. În cadrul acesteia, pe baza criteriilor de delimitare și a meto-
dicii de cercetare implicate, se disting două tipuri de regiune: regiunea omogenă (regiunea structurală) 
și regiunea funcţională (regiunea polarizată sau nodală).

4. Regiunea omogenă (structurală)

Asemănarea, respectiv diferenţierea caracteristicilor unui fenomen geografi c constituie una dintre 
problematicile fundamentale ale geografi ei regionale. Pe baza cuantifi cării acestor asemănări sau dife-
renţieri putem ajunge la concluzii importante în context spaţial, inclusiv în ceea ce privește gruparea 
unor ansambluri teritoriale. 

Pentru denumirea acestui tip de regiune se mai utilizează termenii: regiune formală, regiune unifor-
mizată, regiune structurală, regiune sistem (Weichart, 1996). Delimitarea acesteia se bazează pe princi-
piul asemănării, adică o regiune omogenă este determinată de individualitatea structurii sale. Putem 
vorbi de omogenitate doar în cazul în care elementele similare sau aproape similare caracterizează în 
mod continuu și permanent un anumit teritoriu. Concentrându-se pe problemele economice și având 
în vedere structura internă a regiunilor, Hoover diferenţiază două tipuri principale de regiuni: regiuni 
omogene și regiuni funcţionale (un tip special din cadrul celui de al doilea tip este regiunea nodală). 
Conform autorului, regiunile omogene sunt regiuni care pot fi  delimitate pe baza asemănărilor interne 
și care pot fi  descrise cu ajutorul unui (unor) indice de uniformitate (Hoover-Giarratini, 1999). Haggett 
face diferenţa între două tipuri principale de regiuni: regiuni uniforme și regiuni nodale (Haggett, 2001: 
367-368). Regiunile uniforme (omogene) sunt întotdeauna omogene fi indcă caracteristicile zonelor din 
cadrul regiunii sunt foarte asemănătoare și pentru că diferenţele din cadrul acestora sunt minime. Toto-
dată limitele regiunilor uniforme sunt clare. La delimitarea regiunilor omogene putem folosi mai mulţi 
indicatori de structură, respectiv combinaţia acestora, și în funcţie de modul în care sunt determinaţi 
acești indicatori și conexiunile dintre ele, putem specifi ca mai multe regiuni omogene. În consecinţă, pu-
tem vorbi de regiuni geografi ce, agricole, industriale, turistice și urbane. Concentraţia ridicată a acestora 
(raportată la suprafaţa întregii ţări sau la caracteristicile din cadrul zonelor alese) exprimă omogenitatea.

În vederea delimitării regiunilor omogene se utilizează anumite caracteristici structurale sau expresia 
agregată a acestora, sub forma unor indici. De exemplu, Câmpia Transilvaniei este o regiune omogenă, 
care poate fi  delimitată faţă de regiunile vecine prin existenţa unor caracteristici structurale specifi ce, 
absente în regiunile învecinate: reţea de așezări rurale, dispersia teritorială relativ ridicată a gospodării-
lor în teritoriu, ape freatice de calitate slabă, resurse de apă reduse etc.

În cazul delimitării, se poate ţine cont de una sau mai multe caracteristici structurale. În ultimul caz, 
caracteristicile structurale sunt combinate sub forma unor indici complecși, ca de exemplu indicele de 
ruralitate. În funcţie de caracteristicile structurale utilizate la delimitare, respectiv de domeniul de rea-
litate geografi că analizat (așezări, economie, natură etc.) pot fi  distinse mai multe subtipuri de regiuni 
omogene: regiuni naturale, regiuni agrare, regiuni industriale, regiuni urbane, regiuni turistice etc.

În legătură cu delimitarea regiunilor omogene reţinem două probleme fundamentale (Weichart, 1996):
–  regionalizarea este puternic infl uenţată de unităţile spaţiale de referinţă utilizate pentru reprezen-

tarea caracteristicilor structurale. De exemplu, în România, o mare parte a caracteristicilor legate 
de populaţie sunt accesibile numai la nivel de judeţ sau comună, ceea ce face ca unitatea spaţială 
de referinţă aleasă (judeţul sau comuna, în cazul de faţă) să determine, într-o anumită măsură, 
rezultatul regionalizării;

–  regionalizarea este infl uenţată de construcţia intervalului de valori și de categoriile corespondente 
acestora. Pentru alegerea intervalelor de valori se utilizează diferite tehnici statistice, dar acestea nu 
au valabilitate generală, ci prescriu numai anumite reguli de construcţie a intervalelor (de exemplu, 
să avem un număr sufi cient de cazuri în fi ecare interval, fără să cunoaștem exact câte cazuri etc.).

Din cele prezentate rezultă că regionalizarea bazată pe principiul omogenităţii este, într-o anumită 
măsură, rezultatul aplicării metodologiei de delimitare, regiunile omogene fi ind, adeseori, construcţii 
metodologice. Cu toate acestea, aceasta este utilizată frecvent, întrucât reprezintă singura modalitate 
tehnică de reprezentare a dispersiei spaţiale a valorilor unor parametri importanţi.
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5. Regiunea funcţională (polarizată)

Regiunea funcţională sau polarizată este defi nită de sistemul de relaţii stabilit între un centru de 
polarizare și punctele (așezări, localizări) polarizate de către centru. În funcţie de numărul centrelor de 
polarizare de rang superior dintr-o regiune distingem regiuni uninodale și regiuni plurinodale. Acestea 
sunt analizate empiric pe baza delimitării unui sistem de relaţii funcţionale de tip centru–periferie, fun-
damentală fi ind stabilirea centrelor de polarizare (nodale) și a axelor de dezvoltare care leagă diferite 
centre. Acestor centre le corespund spaţii funcţionale polarizate, care sunt echivalente cu arealele de in-
fl uenţă. Spaţiile nepolarizate sunt defi nite, de regulă, pe baza unor caracteristici structurale, ca și regiuni 
omogene. Relaţiile funcţionale sunt foarte fl uctuante. De exemplu, structura și activitatea instituţiilor 
centrale, care joacă un rol central în generarea relaţiilor funcţionale, se schimbă în funcţie de modifi -
carea contextului economic și politic; reţelele noi de transport, legislaţia, adică societatea, activităţile 
statului infl uenţează, la rândul lor, intensitatea și orientarea spaţială a relaţiilor funcţionale. Centrele 
de polarizare de rang superior sunt relativ rezistente la schimbările de conjunctură, întrucât apariţia 
lor, respectiv poziţia lor în sistemul regional de așezări, a fost determinată de calitatea localizării și de 
relaţiile de putere determinate istoric. Spre deosebire de acestea, periferiile sunt supuse unor modifi cări 
continue. Acestea se pot extinde sau, dimpotrivă, se pot micșora, în funcţie de regresul sau ascensiunea 
unor locuri centrale noi, în spaţii indiferente. În consecinţă, dinamica procesuală, dimensiunea timpului, 
deţin o importanţă deosebită în derularea analizei regionale, limitele regiunilor funcţionale fi ind fl uc-
tuante, îndeosebi în situaţia unor schimbări radicale de sistem, cum a fost cazul schimbării din 1989, în 
România.

În general, se disting trei elemente de bază ale unei regiuni funcţionale, derivate din câteva ele-
mente generale de bază ale regiunii (polaritate, conectivitate):

a) centrele de polarizare sunt așezări urbane sau rurale cu un surplus de importanţă sau, cu alte 
cuvinte, sunt locuri centrale cu centralitate mare, în funcţie de care variază și extensiunea arealului po-
larizat. Cercetările cantitative au relevat existenţa unei corelaţii pozitive între rangul și populaţia locu-
rilor centrale, ceea ce trebuie privit cu precauţie, întrucât corelaţiile sunt evident semnifi cative în cazul 
unor diferenţe mari de populaţie, ca de exemplu, între un centru naţional de talia capitalei București, cu 
cca. 1,9 milioane locuitori, și centre regionale de mărimea orașelor Zalău sau Sfântu Gheorghe, fi ecare 
cu câte 70–80 000 de locuitori. În nici un caz, nu putem reduce toate relaţiile la numărul de locuitori. 
Primordiale sunt funcţiile deţinute, determinate de prezenţa diferitelor instituţii centrale private sau de 
stat. La acestea se adaugă și numărul de locuitori, dar nu în mod absolut, ci în accepţiune economică, ca 
piaţă de consumatori și de forţă de muncă. În context regional, există întotdeauna un centru de polari-
zare de rangul unu (de exemplu orașul Cluj în judeţul Cluj) și mai multe centre de rangul doi, care aparţin 
de arealul de infl uenţă al centrului de rangul întâi (Turda și Dej, în judeţul Cluj). Ierarhizarea continuă 
cu alte nivele ierarhice subordonate, până la nivelul așezărilor rurale acentrale, adică cu capacitatea de 
polarizare zero.

b) așezările polarizate formează un areal polarizat sau un areal de infl uenţă (zonă de infl uenţă). 
Acesta din urmă are dublu sens: pe de o parte, se referă la acel areal care se afl ă sub infl uenţa unei așe-
zări (urbane sau rurale), pe de altă parte se referă la un areal de desfacere a unui produs de anumit rang. 
De exemplu, zona de infl uenţă a municipiului Cluj se extinde asupra părţii central-vestice a Transilvaniei, 
în timp ce funcţia de educaţie sau cea de sănătate (servicii) are un areal de infl uenţă mai extins, care 
cuprinde tot teritoriul Transilvaniei. Fiecare centru de polarizare cu o anumită centralitate dispune de 
un areal propriu de infl uenţă, a cărei extensiune se modifi că direct proporţional cu rangul centrului de 
polarizare. Așadar, dacă rămânem la exemplul judeţului Cluj, orașul Cluj polarizează teritoriul întregului 
judeţ (chiar și areale situate în afara limitelor de judeţ), în timp ce Turda și Dej polarizează doar anumite 
areale din judeţ, eventual areale limitrofe din alte judeţe, în timp ce arealul de infl uenţă a centrelor de 
comună depășește rar limitele de judeţ.

Desigur, delimitarea zonei de infl uenţă a așezărilor este o operaţiune destul de complicată, care se 
face pe baza studiului empiric al interacţiunii spaţiale dintre diferite așezări. Punctul de plecare este 
reprezentat de analiza dispoziţiei spaţiale a centrelor cu funcţii multiple, care organizează spaţiul ge-
ografi c în diferite segmente funcţionale orientate spre locuri centrale de rang diferit. În acest context, 
crucială este urmărirea frecvenţei, intensităţii și orientării spaţiale a interacţiunilor dintre așezări, cele 
mai importante fi ind interacţiunile care rezultă din: producţie, navetism, migraţie, achiziţionarea de 
către gospodării a unor servicii și bunuri, respectiv desfacerea produselor și serviciilor de către produ-
cători.
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c) relaţiile funcţionale dintre așezări rezultă din centralitatea diferită a acestora, din diviziunea te-
ritorială a muncii și a funcţiilor dintre așezări, precum și din dotarea naturală și socială specifi că regiunii 
studiate. Relaţiile centru–zonă de infl uenţă se caracterizează prin intensitate, complexitate și orientare 
spaţială diferită, centrifugă din centrul polarizator spre zona de infl uenţă și centripetă din zona de in-
fl uenţă spre centru, model perturbat de prezenţa în zona de infl uenţă a unor locuri centrale, ceea ce 
determină anumite fl uxuri, de intensitate mai redusă și orientate spre centrele locale. Ele se manifestă 
pe distanţe diferite, în funcţie de structura și dinamica centrului și a zonei de infl uenţă și îndeosebi 
de rangul centrului polarizator în sistemul locurilor centrale. Intensitatea relaţiilor scade cu creșterea 
distanţei de la centru spre periferie (schimbare cantitativă), spectrul relaţiilor reducându-se din sfera 
inferioară a funcţiilor centrale spre cea superioară (schimbare calitativă). În situaţia unei intensităţi mai 
ridicate a relaţiilor dintre elementele constitutive ale unui spaţiu și a intensităţii reduse a relaţiilor cu 
spaţiile învecinate, conturul regiunii este ușor de trasat.

Relaţiile nu se realizează numai între așezări, ci și între așezări și diferite suprafeţe, sub forma unor 
curente de persoane, bunuri si informaţii, prin canalele reţelei de transport și comunicaţii. În general, 
fl uxurile generatoare de relaţii regionale pot fi  grupate în felul următor:

– fl  uxuri individuale legate de ocupaţie (navetism, migraţie) și de formele de viaţă private (cumpără-
turi, petrecerea timpului liber);

– fl uxuri reale (fl uxul de mărfuri și de servicii);
– fl uxuri de informaţii și cel de cunoștinţe tehnologice, știinţifi ce și culturale.
Delimitarea regiunilor funcţionale depinde de modul în care se cuantifi că și se măsoară tipurile 

de relaţii stabilite între diferite centre și arealele lor de infl uenţă. Mai precis, de obicei se măsoară trei 
dimensiuni ale acestor relaţii: frecvenţa unor tipuri de relaţii, intensitatea diferitelor tipuri de relaţii, ori-
entarea spaţială a relaţiilor.

După măsurarea acestor dimensiuni, se vizualizează arealul de infl uenţă al fi ecărui tip de relaţii, în 
fi ne, prin suprapunerea acestor areale de infl uenţă se delimitează nucleul regiunii, care este o zonă 
acoperită de toate arealele de infl uenţă. Acesta este înconjurat de areale periferice, unde relaţiile au 
intensitate mai redusă, fi ind prezente doar un număr redus de tipuri de relaţii. Se poate vedea că este 
fundamentală determinarea tipurilor de relaţii, respectiv operaţionalizarea și măsurarea diferitelor di-
mensiuni ale acestora. Această operaţiune cuprinde trei etape: alegerea unor parametri de măsurare a 
diferitelor tipuri de interacţiune; stabilirea valorilor prag; alegerea unităţii spaţiale de referinţă.

Se poate urmări că delimitarea regiunii funcţionale, ca și cea a regiunii omogene, depinde mult de 
metoda de delimitare utilizată, de modul în care sunt interpretate tipurile de relaţii centru–areal de 
infl uenţă și de valorile prag stabilite pentru măsurarea frecvenţei și a intensităţii diferitelor relaţii. Din 
aceste cauze, considerăm că regiunile funcţionale sunt, în bună parte, construcţii metodologice, la care 
nu putem renunţa în analizele regionale, întrucât acestea constituie cadre de analiză fără alternativă.
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 II. Aplicarea criteriilor de omogenitate/eterogenitate 
în determinarea regiunilor structurale din România

 1. Nivelul de eterogenitate/omogenitate demografi că 
a regiunilor şi judeţelor din România

În prima parte analizăm factorii demografi ci și pe baza acestora vom delimita regiunile similare sau 
aproape similare din punct de vedere demografi c. Aspectele demografi ce sunt analizate prin prisma 
densităţii populaţiei, a ratei de ruralizare, a ratei migraţiei nete dar și prin determinarea vitalităţii locali-
tăţilor (luând în calcul raportul dintre populaţia tinere și cele vârstnice1). Informaţiile legate de profi lul 
populaţiei unei ţări constituie un bun punct de pornire pentru o mai bună înţelegere a mai multor as-
pecte economice-sociale. Modifi cările demografi ce atât la nivel regional cât și pe medii de rezidenţă au 
implicaţii asupra politicilor publice (sistemul de sănătate, de educaţie, serviciile sociale, infrastructura de 
transport) și asupra potenţialului de dezvoltare a întregii ţări. 

Agregând indicii amintiţi, respectiv rata migraţiei nete, nivelul de ruralizare, indicele presiunii umane 
alături de cel al vitalităţii demografi ce, și luând în considerare valorile lor standardizate, putem clasifi ca 
judeţele în funcţie de potenţialul lor demografi c. Având în vedere stabilitatea relativ ridicată a indicilor 
selectaţi, anul de referinţă a fost anul 2010, cu excepţia migraţiei interne, unde sunt luate în considerare 
valorile aferente perioadei 1990-2010.

1 Indicii folosiţi în analiză sunt:
 - indicele presiunii umane: populaţia totală/suprafaţa totală – terenurile ocupate de păduri şi ape;
 - gradul de ruralizare: ponderea populaţiei rurale în totalul populaţiei (%);
 - migraţia internă: imigrările şi emigrările interne raportate la populaţia totală (‰);
 - vitalitatea localităţilor: 0 – 14 ani / 60 de ani şi peste.

 Fig. 2. Nivelul de omogenitate/eterogenitate demografi că la nivel regional (a), judeţean (b) 
și local (c) a regiunilor din România în funcţie de factorii demografi ci (2010)
Sursa: autorii, pe baza datelor din Tempo Online, INS, București
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Astfel, într-o primă categorie intră judeţele din sudul ţării, unde toţi cei patru indici analizaţi ocupă 
un loc inferior în cadrul ierarhiei naţionale. Aceste judeţe se confruntă cu o îmbătrânire demografi că 
avansată și cu un nivel ridicat de ruralizare care conduce, la rândul său, și la emigrarea masivă a popula-
ţiei. Analizând evoluţia migraţiei interne, mai ales în cadrul judeţelor din sudul ţării se poate evidenţia 
concret rolul polarizator al capitalei ţării precum și a celor două judeţe intens industrializate (judeţele 
Brașov și Constanţa) având efecte directe și asupra ratei mai ridicate a migraţiei populaţiei judeţelor 
din împrejurimi. Însă în evoluţia mai nefavorabilă a potenţialului demografi c a judeţelor amintite un rol 
important îl are și gradul de urbanizare mai scăzut datorită existenţei unui sistem de localităţi dominat 
de orașe mici și mijlocii (judeţele Alba, Argeș, Prahova). Chiar dacă în ultimii ani, prin schimbarea fl uxului 
migratoriu intern, mai multe persoane s-au stabilit în mediul rural, acest procent relativ mic nu a putut 
contrabalansa scăderea continuă a populaţiei din aceste zone, potenţialul demografi c evoluând către 
o situaţie îngrijorătoare. Tot în această categorie se înscriu, de regulă, judeţele în care indicele presiunii 
umane este cel mai scăzut (Tulcea, Harghita, Caraș-Severin) sau din contră, nivelul de ruralizare ajunge 
la valori foarte ridicate (Botoșani, Vaslui, Sălaj).

Potenţialul demografi c este mai ridicat în judeţele Bihor, Cluj, Mureș și Galaţi atât datorită atractivită-
ţii acestor judeţe pentru localizarea investiţiilor și, implicit, pentru atragerea forţei de muncă, cât și dato-
rită unui nivel de dezvoltare mai ridicat, măsurat și prin indicele de urbanizare (Hunedoara, Cluj, Galaţi).

Ultima categorie, cu cel mai ridicat potenţial demografi c, cuprinde judeţele care se evidenţiază prin 
densitatea mai ridicată a populaţiei, dublată de o structură de vârstă mai favorabilă – cum ar fi  cazul 
judeţului Iași – ori de migraţia internă pozitivă, ca în cazul judeţelor Timiș, Ilfov, București și Constanţa. 
De regulă, în aceste judeţe toţi indicii selectaţi depășesc media naţională, ajungând la cele mai ridicate 
valori în cazul capitalei și al judeţelor Brașov, Timiș și Constanţa. De fapt, aceste judeţe se caracterizează 
nu numai printr-un nivel ridicat de dezvoltare (nivelul de urbanizare ajunge la 60% sau chiar mai mult), 
dar și printr-un spor migratoriu favorabil, mai ales în cazul judeţelor Timiș și Constanţa.

Însumând aspectele menţionate, spaţiul demografi c al României se caracterizează prin existenţa 
unei disparităţi nord-sud: judeţele din nordul ţării, inclusiv cele din sudul Transilvaniei sunt mai omo-
gene din cauza potenţialului demografi c mai ridicat, dispun de o compoziţie mai echilibrată și stabilă 
a grupelor de vârstă, dar și de o atractivitate mai ridicată cauzată de evoluţia pozitivă a sporului migra-
toriu. În schimb, judeţele din sudul ţării prezintă un potenţial demografi c mai scăzut, se confruntă cu 
îmbătrânirea populaţiei, au un nivel scăzut de dezvoltare, ceea ce are ca rezultat migraţia treptată a 
populaţiei și scăderea continuă a potenţialului demografi c. Situaţia actuală se explică și prin efectele de 
absorbţie demografi că exercitate de București asupra judeţelor vecine.  

Un aspect important se referă la distribuţia teritorială a judeţelor pe baza nivelului de dezvoltare 
umană sub aspectul instruirii, pe baza indicelui de educaţie. Acest indice ia în considerare doi indicatori: 
gradul de alfabetizare (care va fi  abordat în continuare și mai detaliat) și gradul de cuprindere în învă-
ţământ. În privinţa acestor două segmente într-o situaţie avantajoasă sunt judeţele din Transilvania și 
nordul Munteniei la care se mai adaugă judeţele Iași și Constanţa. Această repartiţie teritorială conferă o 
adevărată dualitate vest-est, o ruptură ce apare între judeţele dezvoltate și cele sărace ale ţării (ceea ce 
este foarte bine ilustrat și în Fig. 3). 

Trebuie amintit faptul că problema cea mai gravă cu care se confruntă Regiunea Nord-Est este ne-
participarea la educaţie. La acest trend contribuie și sărăcia severă cu care se confruntă judeţele și mai 
ales localităţile rurale din aceste zone. În judeţele din sudul Munteniei la valorile scăzute ale ratei de cu-
prindere în învăţământ – pe lângă abandonul școlar – contribuie și dezinteresul copiilor, dar și numărul 
scăzut al tinerilor care ar putea ameliora situaţia actuală, zona fi ind locuită în mare parte de o populaţie 
îmbătrânită, al cărei nivel de instruire fi ind cea mai scăzută la nivelul întregii ţări (aici găsindu-se cea mai 
ridicată rată a analfabeţilor). Indicele educaţiei rămâne inferior în mediul rural (0,786) faţă de cel din 
mediul urban (0,982).

Trebuie amintit faptul că structura spaţială a nivelului de instruire a populaţiei României este foarte sta-
bilă: corelaţia dintre rata analfabeţilor în perioada celor două recensăminte este de 0,404, pe când în cazul 
ponderii populaţiei cu studii superioare această corelaţie se ridică la 0,544, ceea ce nu indică schimbări ma-
jore în structura spaţială a instruirii. Însă evoluţia celor doi indicatori arată schimbări majore atât la nivelul 
judeţelor, cât și la nivelul localităţilor. Caracteristica acestei structuri spaţiale a instruirii este concentrarea 
mai cu seamă a ponderii populaţiei cu studii superioare în orașele mari ale ţării (existând o strânsă corelaţie 
între nivelul de instruire și nivelul de urbanizare a zonei respective), precum și concentrarea unei părţi mai 
mari ai analfabeţilor în zonele rurale cu un nivel de dezvoltare foarte redus. Astfel, în profi l teritorial, cele 
mai mari procente ale populaţiei cu studii superioare se regăsesc, în afara capitalei ţării, în judeţele Cluj 
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(13,9%), Brașov (13%), Timiș (11,9%), Sibiu (11,4%), Constanţa (11,2%) și Iași (10%). Este de remarcat faptul 
că învăţământul universitar din aceste zone, precum și numeroase facultăţi ce sunt prezente în judeţele 
amintite (mai ales în judeţele Iași, Cluj, Timiș) au o lungă tradiţie, fi ind considerate adevărate repere ale învă-
ţământului superior românesc. Într-o situaţie dezavantajată sunt judeţele cu un nivel redus de dezvoltare, 
în care lipsa instituţiilor de învăţământ superior se refl ectă și în gradul redus al populaţiei cu un nivel de 
educaţie superioară. În această categorie intră judeţele Giurgiu, Călărași, Vaslui, Ialomiţa și Teleorman, unde 
ponderea populaţiei cu studii superioare rămâne mult sub 5%. Însă nivelul educaţiei care determină toto-
dată și evoluţia forţei califi cate de muncă ascunde mari inegalităţi nu numai între mediul urban și rural, dar 
și în cadrul aceluiași mediu. Datorită faptului că toate universităţile din ţară sunt amplasate în mediu urban, 
nivelul mai ridicat al dezvoltării orașelor în comparaţie cu satele, care susţin totodată și clasa superioară a 
populaţiei, o clasă a elitelor, ponderea populaţiei cu studii superioare este astfel mult mai ridicată decât în 
localităţile rurale, unde de multe ori chiar distanţa de la un centru universitar, nivelul de trai mai redus al po-
pulaţiei împiedică participarea într-un număr mai mare a locuitorilor la învăţământul superior. Astfel, dacă 
în orașele ţării rata populaţiei cu studii superioare depășește chiar 16%, în mediul rural această pondere abia 
ajunge la 2,8%. Problema apare însă la acele persoane care nu au absolvit nicio formă de învăţământ și sunt 
analfabete. Elevii excluși din sistemul educaţional nu sunt consideraţi doar victime ale inegalităţilor sociale, 
educaţionale, ci și tineri costisitori datorită cheltuielilor pe care le implică pentru pregătirea și integrarea lor 
profesională (Neagu – Stoica – Surdu, 2003). Chiar dacă în ultimul deceniu numărul analfabeţilor a scăzut de 
la 3,1% (1992) la 2,4% (2008), acest număr de jumătate de milion este încă destul de ridicat și indică proble-
me deosebit de grave în societatea românească actuală. Întrebarea este dacă aceste grupuri sau comunităţi 
reușesc să se integreze sau sunt excluse total din viaţa economică-socială. Chiar dacă marea majoritate a 
acestei clase inferioare aparţine comunităţilor de rromi, există o serie de programe, politici pentru ca nici 
aceste grupe să nu fi e excluse total din societatea românească. Marea majoritate a analfabeţilor provin din 
mediul rural (în anul 2002 peste 4% din populaţia rurală erau neștiutori de carte), dar și în localităţile urbane 
se regăsesc în număr mai ridicat sau mai scăzut. Se poate afi rma că nivelul de dezvoltare al unui judeţ se 
refl ectă nu numai în diferenţele existente în nivelul veniturilor, însă nivelul de educaţie a populaţiei este 

Fig. 3. Indicele educaţiei
Sursa: autorii, pe baza datelor din Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, 2007
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un indice care vine să întărească această ierarhie. Astfel, cei mai mulţi analfabeţi sunt localizaţi în judeţele 
Giurgiu, Teleorman, Călărași și Ialomiţa (peste 5%), care de altfel sunt prezenţi atât în orașele aparţinând 
acestor judeţe, cât și în localităţile rurale. După cum am văzut nivelul de instruire al populaţiei este în strânsă 
legătură cu nivelul de dezvoltare al ţării, ceea ce marchează totodată existenţa unităţilor omogene, atât în 
cazul populaţiei cu studii superioare, cât și în privinţa populaţiei fără școală absolvită. 

2. Eterogenitate/omogenitate etnoculturală

În cele ce urmează analizăm modul de distribuţie a populaţiei aparţinând diferitelor grupuri etnice 
Cea mai importantă caracteristică în distribuţia teritorială a unei comunităţi etnice este alterarea zone-
lor cu o diversitate etnoculturală ridicată cu altele omogene din punct de vedere etnic sau confesional, 
ceea ce este rezultatul unei evoluţii istorice. Fragmentarea etnică a unui stat poate fi  calculată și compa-
rată cu ajutorul indicelui de diferenţiere etnică (Greenberg, S.H., 1956; Simpson, E.H., 1949;  Muir, 1981). 

Precizare metodologică:

Cu cât valoarea indicelui este mai mică, cu atât diferenţierea etnică este mai mare, un teritoriu per-
fect omogen având indicele egal cu 100. În analiză au fost luate în considerare doar acele grupuri etnice, 
unde numărul populaţiei reprezenta cel mult 1500 de persoane. Pe baza acestei formule s-a putut calcu-
la și indicele de fragmentare religioasă. Valoarea indicelui de diferenţiere etnică la nivel de stat conform 
recensământului anului 2002 este de 81, ceea ce nu arată schimbări majore faţă de recensământul din 
1992, când România avea un indice de 80. 

Cele mai mici valori se înregistrează în judeţele Mureș (44), Satu Mare (47) și Bihor (51), iar cele mai 
mari în Vâlcea, Botoșani și Vaslui (98). Din acest punct de vedere judeţele aparţinând Banatului isto-
ric reprezintă teritoriul cu cel mai ridicat grad de diversitate etnică nu numai din România dar și din 
Europa, aici conlocuind români, maghiari, germani, sârbi, bulgari, croaţi și rromi. La nivel de comune 
există mai multe localităţi perfect omogene dar și teritorii, unde indicele de diferenţiere etnică abia 
ajunge la 30, în această categorie intrând și comuna Suplacu de Barcău. Diversitatea etnică în acest 
caz, pe lângă populaţia de etnie română și maghiară este dată de ponderea ridicată a populaţiei de 
etnie rromă și slovacă.

Avantajul folosirii acestui indice faţă de ponderea populaţiei majoritare, constă în faptul că aceas-
ta refl ectă, într-o mai mare măsură atât mărimea grupurilor etnice, cât și numărul acestora. Cu toate 
acestea, acest indice refl ectă numai grupurile majore, cele mici neinfl uenţând prea mult acest indi-
cator  (Bodocan, 1997). De exemplu, judeţul Caraș-Severin și București sunt compuse din 8 grupuri 
etnice de peste 1500 de persoane, dar, cu toate acestea, valoarea indicelui de diferenţiere etnică este 
mai mare decât cea înregistrată de judeţul Mureș (78 și 94 faţă de 44), compus numai din 3 grupuri 
etnice, cu ponderi mai semnifi cativă faţă de primele două cazuri. De altfel, în cele două judeţe secu-
iești indicele de omogenitate etnică este de 60 în judeţul Covasna și, respectiv, 73 în judeţul Harghita, 
ponderea maghiarilor ajungând la 74% respectiv la 85%. Totodată se poate observa că indicele de 
omogenitate etnică are valori mai scăzute în acele judeţe, unde minorităţile naţionale sunt prezente 
în mod sporadic.

O altă componentă a diferenţelor culturale este marcată de structura pe religii a populaţiei. La recen-
sământul din 2002, 99,8% din populaţia ţării și-au declarat apartenenţa la o religie (confesiune), 0,1% 

Indicele de diferenţiere etnică:
 

Unde,
k = numărul grupurilor etnice
I = grupul etnic
n = mărimea grupului etnic
N= populaţia totală a statului

Cu cât valoarea indicelui este mai mică, cu atât diferenţierea etnică este mai mare, un teritoriu perfect omogen 
având indicele egal cu 100.
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Fig. 4. Indicele de diferenţiere etnică în România la nivel local
Sursa: autorii, pe baza Recensământului din 2002, INSSE, București

Fig. 5. Indicele de diferenţiere etnică în România la nivel judeţean
Sursa: autorii, pe baza Recensământului din 2002, INSSE, București
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s-au declarat atei sau fără religie iar restul de 0,1% din populaţie nu au dorit să-și declare apartenenţa 
religioasă. În ultimele decenii datorită proceselor demografi ce (migraţia populaţiei) și sociale, structura 
religioasă a populaţiei pe teritoriul ţării a devenit mult mai complexă, crescând și procentul populaţiei 
aparţinând unor culte religioase relativ noi. Conform datelor recensământului din 2002, populaţia de 
religie ortodoxă era predominantă (reprezentând 86,8%). Romano-catolicii reprezentau 4,7% din total, 
reformaţii 3,2% iar penticostalii 1,5%. Ponderile celorlalte confesiuni religioase se situau sub pragul de 
1%. Structura confesională a judeţelor poartă amprenta structurii etnice a acestora: românii aparţin în 
principal confesiunii ortodoxe, iar populaţia de etnie maghiară religiilor romano-catolică, reformată, 
unitariană și parţial evanghelică. După cum reiese din fi gura de mai jos diversitatea religioasă a ţării 
depășește cu mult diversitatea etnică, fi ind mai ridicată în judeţele din Transilvania.  Din acest punct de 
vedere se evidenţiază judeţele Covasna, Satu Mare și Mureș, având cele mai scăzute valori ale indicelui 
de diferenţiere religioasă (sub 40), pe când în judeţele Vâlcea și Olt acest indice ajunge la valori de 98, 
refl ectând ponderea mai mult sau mai puţin semnifi cativă a grupelor de populaţie aparţinând unui cult 
religios. Diversitatea religioasă a localităţilor refl ectă această situaţie fără să schimbe prea mult imaginea 
la nivel de judeţe.

Fig. 6. Indicele de diferenţiere religioasă în România la nivel local
Sursa: autorii, pe baza Recensământului din 2002, INSSE, București
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3. Omogenitate/eterogenitate economică

Pentru a analiza omogenitatea/eterogenitatea economică, avem la dispoziţie mai mulţi indicatori, 
cu ajutorul cărora se pot interpreta și identifi ca, în diferite feluri, cu altă delimitare a grupurilor, relaţiile 
dintre regiunile omogene sau aproape omogene. În primul rând, este analizată concentraţia teritorială a 
populaţiei în cele trei sectoare ale economiei naţionale cu ajutorul indicelui Hirschman-Herfi ndahl, ceea 
ce face posibilă delimitarea regiunilor agricole, a celor industriale și terţiare. Nivelul de dezvoltare este 
exprimat prin PIB/locuitor care stă la baza analizei potenţialului, dar și prin metode analitice de studiere 
a legăturilor statistice, reprezentate prin relaţia dintre PIB/locuitor și rata șomajului. Pentru delimitarea 
zonelor omogene au fost utilizate teste de convergenţă larg răspândite în literatura de specialitate in-
ternaţională; este analizată în special apariţia cluburilor de convergenţă conturate pe baza PIB/locuitor 
și rata de creștere a PIB. Pentru analiza relaţiilor de vecinătate este luată în considerare autocorelaţia teri-
torială a câștigurilor salariale. În fi nal, este efectuată o analiză cluster a indicatorilor consideraţi relevanţi 
din punct de vedere demografi c, social și economic.

Precizare metodologică:

Indicele Hirschman-Herfi ndahl (indicele de concentrare):

 xi=numărul unităţilor de teritoriu

Indicele Hirschman-Herfi ndahl reprezintă con-
centrarea unor caracteristici naturale în anu-
mite teritorii. Are valoarea minimă în cazul în 
care procesele economico-sociale analizate au 
o distribuţie echilibrată între regiuni, pe când 
valoarea maximă apare în cazul în care aceste 
variabile se concentrează într-un singur teritoriu  
(Nemes Nagy, 2005a-coord: 111).

Fig. 7. Indicele de diferenţiere religioasă în România la nivel judeţean
Sursa: autorii, pe baza Recensământului din 2002, INSSE, București
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Pe baza analizei indicelui Hirschman-Herfi ndahl se poate observa o zonă agricolă coerentă în partea 
sudică și estică a ţării, pe când axa sud-transilvăneană este asemănătoare din cauza valorilor scăzute ale 
indicatorului analizat. Ponderea populaţiei ocupate în sectorul primar s-a echilibrat, în cele mai multe 
teritorii înregistrându-se o creștere mai mult sau mai puţin intensă în această privinţă. 

În consecinţă, observăm că în zonele de-a lungul Dunării există regiuni cu funcţie industrială și de 
servicii mai scăzută. De aceea este important să subliniem două fenomene care au afectat în ultimii 
ani dezvoltarea economică și anume concentrarea teritorială a industriei extractive și a industriei de 
construcţii. În cazul industriei prelucrătoare apare în primul rând un grad ridicat de omogenizare între 
judeţe, indicele de concentrare fi ind cel mai scăzut dintre toate sectoarele industriale. Cu toate acestea, 
dacă luăm în considerare industria chimică, industria mecanică, industria farmaceutică, industria ali-
mentară, tehnologiile informaţionale sau producţia de echipamente de telecomunicaţii, ies în evidenţă 
anumite zone de concentrare. Industria extractivă, industria mineritului, industria extractivă de petrol și 
exploatările în carieră se concentrează în zonele industriale tradiţionale: în judeţele Prahova, Hunedoara 
și Gorj. Industria de construcţii, considerată în ultimii ani industrie-cheie a dezvoltării, se caracterizează 
printr-o concentrare teritorială puternică, ceea ce poate fi  resimţită și în dinamica construcţiilor de lo-
cuinţe. O caracteristică importantă a acestei evoluţii este reprezentată și prin faptul că  înainte de anul 
2008 atât numărul autorizaţiilor de construcţie eliberate, cât și numărul locuinţelor construite și date în 
folosinţă a crescut în mod semnifi cativ.

Fig. 8. Distribuţia teritorială a indicelui de concentrare a populaţiei ocupate în sectorul agricol în anul 2008
Sursa: autorii, pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 2010 (serii de timp 1990-2008), INS, București
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Analizând concentrarea teritorială a populaţiei ocupate în sectorul terţiar se poate arăta o mai mare 
diferenţiere între judeţe, dar totuși se evidenţiază tendinţa de terţiarizare mai accentuată în regiunile 
transilvănene. Diferenţierea puternică în cadrul aceleiași regiuni este determinată de caracteristicile po-
pulaţiei, de nivelul de dezvoltare a infrastructurii și a reţelei de localităţi. Dacă în regiunea Vest ponderea 
populaţiei în sectorul terţiar indică o oarecare omogenitate (în fi ecare judeţ acest sector cuprinde 35-
40%), în regiunea Nord-Vest se poate constata o diferenţiere puternică între judeţul Satu Mare, dominat 
de sectorul primar (mai mult de 35% din populaţie este ocupată în acest sector) și judeţul Cluj, unde 
sectorul terţiar are rolul cel mai mare (conform ultimelor date statistice 47,6% din populaţia judeţului 
este ocupată în acest sector). O astfel de diferenţiere apare și în cadrul regiunii de dezvoltare Centru.

 Fig. 9. Distribuţia teritorială a indicelui de concentrare a populaţiei ocupate în industria extractivă și de con-
strucţii în anul 2008
Sursa: autorii, pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 2010 (serii de timp 1990-2008), INS, București

Fig. 10. Distribuţia teritorială a indicelui de concentrare a populaţiei ocupate în sectorul terţiar în anul 2008
Sursa: autorii, pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 2010 (serii de timp 1990-2008), INS, București
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Omogenitatea/eterogenitatea conturată pe baza nivelului de dezvoltare poate fi  analizată la diferite 
niveluri teritoriale, cu ajutorul mai multor indicatori. Cel mai important dintre acestea este distribuţia teri-
torială a activităţilor economice, măsurată de cele mai multe ori pe baza PIB/locuitor (Lukovics, 2008; Mol-
le, 2007), refl ectând totodată indicatorul cel mai important al analizei diferenţierii teritoriale. De aceea, din 
punct de vedere al disparităţilor teritoriale, unităţile dintr-o zonă pot fi  relativ omogene2 și relativ etero-
gene3 (Lóránd, 2009). Coeziunea economică și socială reprezintă obiectivul principal al Uniunii Europene. 
Astfel, fi nanţarea regiunilor/mărimea fondurilor alocate se realizează pe baza performanţei lor economice. 
Trebuie să remarcăm faptul că fi nanţarea politicii de coeziune a Uniunii Europene este în strânsă legătură 
cu ideea solidarităţii între statele membre mai dezvoltate și cele mai puţin dezvoltate. Pe de altă parte însă 
această solidaritate nu este unilaterală. Infrastructura și producţia modernă, utilizarea durabilă a resurselor, 
și o mai bună calitate a educaţiei și formării persoanelor care locuiesc în regiunile mai puţin dezvoltate 
aduc benefi cii atât societăţii cât și economiei ţărilor mai dezvoltate. Obiectivul de convergenţă vizează 
regiunile unde PIB-ul pe cap de locuitor este sub nivelul de 90% din media UE. În cazul în care luăm ca bază 
criteriul de eligibilitate a perioadei de programare 2014-2020 vom găsi mai multe linii de discontinuitate 
în România. Analizând distribuţia PIB regional din perioada 2006-2008 în comparaţie cu media la nivelul 
UE 27, regiunea București-Ilfov nu mai este eligibilă pentru obiectivul de convergenţă sprijinită din Fondul 
de Dezvoltare Regională, deoarece PIB/locuitor se situează peste nivelul de 90% din media UE (96%). Mai 
multe regiuni de dezvoltare ale României formează în general un grup omogen (cu valori cuprinse între 
27 și 48%): în regiunea Nord-Est și Sud-Vest PIB/locuitor este mult mai scăzut decât media din celelalte 
grupuri (27% și 33%), și este mai ridicată în regiunile Nord-Vest (39%), Centru (42%) și Vest (48%). Regiunile 
Sud-Est și Sud pot fi  considerate, în perioada analizată, grupuri omogene, care formează o categorie de 
tranziţie. În consecinţă, pot fi  delimitate trei grupuri de regiuni asemănătoare. 

2 Atunci când - conform așa numitei reguli “a degetului mare” - valoarea PIB/ locuitor în unitatea cea mai dezvoltată va 
fi  maxim egală cu dublul PIB/locuitor în unitatea cea mai slab dezvoltată. 

3 Atunci când - conform așa numitei reguli “a degetului mare” - valoarea PIB/ locuitor în teritoriul cel mai dezvoltat va fi  
mai mult decât dublul PIB/ locuitor în teritoriul cel mai slab dezvoltat. 

Fig. 11. Distribuţia PIB regional din perioada 2006-2008
Sursa: Europolitics, 2011 (www.europolitics.info)
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În cazul în care analizăm unităţi de agregare teritorială mai mici decât regiunea (adică judeţele), 
observăm că activităţile economice de obicei nu sunt distribuite uniform în spaţiu; în unele regiuni 
producţia se concentrează în orașe. Acest aspect generează benefi cii mai mari și o economie de scară 
crescătoare cu costuri de producţie reduse în cazul în care activitatea economică se concentrează mai 
mult într-o anumită regiune. Pe lângă acesta trebuie să ţinem seamă de faptul că distanţa dintre unele 
regiuni și regiunea centrală (centru) are potenţial de modelare spaţială (Sapir et al., 2003). 

În cele ce urmează este analizată omogenitatea/eterogenitatea pe baza dezvoltării economice (PIB/
locuitor), cu ajutorul modelului de potenţial. Această metodă se bazează pe analogii fi zice din familia mo-
delelor spaţiale și permite totodată descrierea generală a structurii spaţiului economic al ţării, distribuţia 
teritorială a zonelor cu grad diferit de dezvoltare. Esenţa metodei constă în faptul că explică „intensitatea” 
fenomenelor social-economice deoarece ia în considerare valoarea fenomenului analizat ce aparţine uni-
tăţilor teritoriale, respectiv distanţa dintre acestea. Totodată, modelul de potenţial evidenţiază zonele de-
favorizate din punctul de vedere al dezvoltării economice. Acest model permite și specifi carea aspectelor 
mai generale devine vizibil centrul economic al ţării, putem delimita zona/zonele de tranziţie precum și 
zonele defavorizate, periferice (Nagy, 2004). Pe lângă diferitele interpretări putem pune în evidenţă con-
centrarea fenomenelor analizate într-o unitate teritorială precum și forţa efectului punctelor asupra unui 
punct dat. Însă în acest caz va fi  importantă nu dimensiunea punctului, ci poziţia punctului în sistem.

Conform modelului, regiunile cele mai bine poziţionate (cu cel mai mare potenţial) sunt cele care 
concentrează forţă economică majoră și/sau se afl ă în apropierea principalelor centre de putere econo-
mică. În consecinţă, în determinarea potenţialului economic al unei unităţi teritoriale, în afara perfor-
manţei economice a acesteia, un rol important îl au și celelalte unităţi teritoriale analizate. Este posibil ca 
o regiune cu puterea economică proprie relativ mică să aibă un potenţial economic ridicat dacă aceasta 
este înconjurată de vecini puternici din punct de vedere economic. În schimb, există și cazuri în care o 
regiune cu putere economică semnifi cativă să aibă un potenţial moderat, dacă este înconjurată de regi-
uni care sunt într-o situaţie mai slabă din punct de vedere economic, și este departe de sectoarele cheie 
ale economiei naţionale (Nagy, 2004). Astfel potenţialul poate fi  împărţit în trei componente: potenţialul 
propriu, potenţialul intern și potenţialul extern.

Precizare metodologică:

Potenţialul propriu: Ppropriu                                                     ,

 
Potenţialul intern:  Pintern

 

Potenţialul extern: Pextern

 P (Ai) = potenţialul punctelui Ai

 M (ii,ij,ik) = masa punctelor teritoriilor luate în considerarea
 d (ii,ij,ik) = distanţa dintre punctele Ai și Aj

  d (ii, ij, ik)= (Ti/Π)0,5/3, unde 
  Ti=suprafaţa teritoriului analizat
  Dij= distanţa dintre teritoriile i şi j
 b=constant

Potenţialul propriu se determină prin alocarea unor unităţi teritoriale fi ecărui punct (de ex. în cazul localităţilor mări-
mea acestora), iar după aceea pe baza mărimii acestuia se va calcula distanţa faţă de sine. Atunci când determinăm 
potenţialul intern trebuie să calculăm valoarea efectului unor unităţi teritoriale analizate asupra celorlalte unităţi te-
ritoriale. Efectul depinde de mărimea punctelor analizate, respectiv de distanţa calculată faţă de unitatea teritorială 
dată; această valoare este cu atât mai mare cu cât unitatea teritorială este mai mare și cu cât acesta este mai aproape 
în spaţiu. Potenţialul extern este practic identic cu potenţialul intern, însă în cazul acesteia putem să luâm în conside-
rare și efectul unităţilor teritoriale afl ate în afara zonei analizate (Nemes Nagy, 2005-coord; Pénzes, 2010).
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Din analiza relaţiei dintre centru și periferie reiese – în ciuda unei poziţii geografi ce excentrice – Bu-
cureștiul, care ocupă un loc aparte în structura spaţial-economică a ţării: contribuţia economică a aces-
teia depășește de două ori media naţională (fi ind de 23% în anul 2008, în condiţiile în care concentrarea 
populaţiei reprezintă doar 9%). Totodată aici sunt situate și cele mai multe întreprinderi mici și mijlocii 
(21,5% din totalul IMM-urilor), capitala ţării ieșind în evidenţă atât prin prisma numărului ridicat al sala-
riaţilor din sectorul C&D, precum și prin concentrarea ridicată a investiţiilor străine directe.

Regiunile din vest – datorită amplasării lor – pot fi  considerate mai mult periferii dinamice decât 
periferii exterioare; aceasta din urmă caracterizează mai degrabă unele judeţe din Moldova și Muntenia, 
alcătuind regiuni omogene din cauza nivelului de dezvoltare mai scăzut. Nici situaţia judeţelor din Se-
cuime nu este una favorabilă, acestea fi ind considerate, din mai multe puncte de vedere și după analiza 
mai multor indicatori, periferii interne dependente de zonele învecinate. Trebuie amintit faptul că relaţia 
centru-periferie din punctul de vedere al localizării geografi ce nu se referă doar la o zonă privilegiată 
sau la o localitate periferică, ci și la prezenţa sau lipsa activităţii economice, adică este identică cu acce-
sibilitatea (Nagy, 2004).

Literatura de specialitate deosebește două tipuri de convergenţă: convergenţa sigma (σ convergen-
ţă), ceea ce arată scăderea în timp a diferenţelor dintre valorile indicatorilor socio-economici și conver-
genţa beta (β convergenţă), exprimând atingerea sau apropierea, pe termen mai lung, de o anumită 
valoare prestabilită a indicatorului economic studiat. În ultimii ani s-a răspândit și conceptul „cluburilor 
de convergenţă” ce exprimă o apropiere a regiunilor cu structură socio-economică similară. Pentru deli-
mitarea zonelor de convergenţă este luată în considerare rata creșterii anuale a PIB/locuitor și valoarea 
performanţei economice a fi ecărui judeţ. 

Fig. 12. Repartiţia judeţelor pe baza modelului de potenţial (PIB/locuitor)
Sursa: autorii, pe baza datelor din Eurostat
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În prima grupă intră – pe lângă capitala ţării – judeţele Ilfov, Timiș și Cluj – de fapt, acele judeţe care 
se disting printr-un nivel de dezvoltare mai ridicat, dublat de o creștere a PIB. Aceste judeţe au reușit să 
se adapteze cel mai bine la condiţiile economico-sociale, reușind să integreze mai bine elementele noi 
ale forţelor de restructurare teritorială. Aceste teritorii constituie polii cei mai dinamici ai României, unde 
capitalul uman acumulat, nivelul ridicat de urbanizare, rata ridicată a populaţiei ocupate în sectorul ter-
ţiar au reușit să susţină o dezvoltare teritorială consistenţă.  

În a doua categorie sunt incluse acele judeţe în care, deși PIB este ridicat, creșterea acestuia în peri-
oada analizată a fost mai scăzută. Aici sunt incluse judeţele Constanţa, Brașov și Gorj, unde confl ictele 
sociale apărute în urma dezindustrializării și procesele de privatizare lente au condus la o creștere mai 
moderată a PIB-lui teritorial. 

În cazul grupei a treia se poate observa un proces de convergenţă rapidă (judeţele Alba și Hune-
doara), deoarece în ultimii ani nivelul de dezvoltare al acestor judeţe a fost mult infl uenţat de o creștere 
ridicată a PIB. Având în vedere că creșterea economică a judeţelor menţionate a pornit de la un nivel mai 
scăzut, acest fapt a determinat o schimbare de poziţie mult mai vizibilă.

Judeţele cele mai dezavantajate sunt incluse în grupa a patra, acestea nereușind să se alinieze la o 
pârtie de dezvoltare ascendentă, constituind zonele cele mai slab dezvoltate ale ţării încă din deceniile 
trecute. Este vorba despre judeţele Botoșani, Vaslui și Giurgiu.

Pornind de la faptul că între rata șomajului și PIB/locuitor există o corelaţie relativ strânsă (r = -0,509), 
este important să verifi căm situaţia judeţelor în funcţie de rata șomajului și după poziţiile ocupate în 
structura spaţială a dezvoltării. Conform celor doi indicatori 20% din populaţie are un nivel de dezvolta-
re relativ ridicat, ceea ce a determinat ca nivelul șomajului să rămână la valori foarte scăzute și aproape 
10% dintre judeţe se înscrie în rândul teritoriilor cu un nivel de dezvoltare scăzut și implicit, cu rată ridi-
cată a șomajului. După cum se vede din tabelul 1, București, judeţele Ilfov, Cluj, Bihor, Timiș, Constanţa, 
Sibiu și Arad alcătuiesc regiunile dinamice ale României, iar ultimele în această ierarhie sunt judeţele 
cele mai slab dezvoltate ale ţării, atât din punct de vedere social, cât și economic, respectiv judeţele 
Vaslui, Teleorman, Buzău și Mehedinţi. Judeţul Teleorman este într-o situaţie de dezavantajare multiplă, 
deoarece atât indicatorii demografi ci (îmbătrânire demografi că avansată, populaţie în scădere), cât și 
cei economici și sociali (rata analfabeţilor, populaţia ocupată în sectorul agricol) înregistrează valori criti-
ce. În judeţul Vaslui, structura populaţiei pe grupe de vârstă este încă favorabilă, însă nivelul de educaţie 
este foarte scăzut iar infrastructura teritorială este subdezvoltată.

Fig. 13. Corelaţia dintre PIB/locuitor și rata creșterii anuale a PIB/locuitor
Sursa: autorii, pe baza datelor din Eurostat
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Tabelul 1. Repartiţia judeţelor pe baza PIB/locuitor și a ratei șomajului

PIB/locuitor
(PPC) 2008

Rata şomajului 
(2008) %

ridicat
(> 10400)

moderat
(8100 – 10400)

scăzut
(< 8100)

scăzut
 (< 4,2)

Bihor, Cluj, Sibiu, 
Constanţa, 
Prahova, Ilfov, 
Bucureşti, Arad, 
Timiş

Bistriţa-Năsăud

Neamţ, 
Maramureş, 
Satu Mare, 
Botoşani

moderat
 (4,2 – 5,5)

Braşov, Argeş
Sălaj, Mureş, Brăila, 
Tulcea, Vâlcea, Iaşi

Suceava, Vrancea, 
Călăraşi, Giurgiu, 
Ialomiţa,
Olt

ridicat
 (>5,5)

Alba, Gorj, 
Hunedoara

Covasna, Harghita, 
Bacău, Galaţi, 
Dâmboviţa, Dolj, 
Caraş-Severin

Vaslui, Buzău, 
Teleorman, 
Mehedinţi

Sursa: autorii, pe baza datelor din Anuarul statistic al României, 2008 și Eurostat, 2008

Un caz special îl reprezintă judeţele Alba, Hunedoara și Gorj, care se înscriu în rândul judeţelor cu un 
PIB/locuitor ridicat, în același timp având rate ridicate ale șomajului. Concedierile masive care s-au ge-
neralizat imediat după anul 1997 au condus la pierderea locurilor de muncă pentru un număr important 
de persoane și, implicit, la creșterea șomajului. 

După cum am văzut, tendinţa generală în contextul nivelului de dezvoltare a rămas aceeași: zonele 
defavorizate nu au reușit să își întărească poziţiile în structura economică spaţială, pe când judeţele care 
au avut un nivel de dezvoltare mai ridicat încă din deceniile trecute și-au consolidat poziţia în cadrul 
noului context economic. Judeţele cel mai puţin dezvoltate și totodată mai omogene rămân în conti-
nuare cele din Moldova, urmate de Oltenia și, parţial, de Muntenia, pe când câștigătoare ale perioadei 
de tranziţie pot fi  considerate, în general, judeţele din Transilvania, precum Bucureștiul și judeţul Ilfov.. 
Dezvoltarea judeţelor din Moldova este puternic infl uenţată de dependenţa lor de agricultură, situaţie 
îngreunată și de localizarea acestora în apropierea graniţelor cu Ucraina și Moldova. De asemenea, în 
cazul judeţelor din sudul ţării, agricultura reprezintă principala activitate economică. Toate acestea ilus-
trează, de fapt, că, pe termen lung, diferenţele de dezvoltare teritorială par să rămână stabile: schimbă-
rile poziţionale apar mai degrabă în cazul regiunilor mai dezvoltate.

Analiza relaţiilor spaţiale funcţionale ne oferă o perspectivă diferită în privinţa delimitării regiunilor. 
În acest caz întrebarea fundamentală la care am dorit să răspundem este legată de relaţia dintre caracte-
risticile regiunilor apropiate, respectiv de intensitatea interacţiunilor spaţiale între regiuni Interacţiunea 
spaţială poate fi  măsurată prin calcularea autocorelaţiei spaţiale, a cărei expresie principală este indicele 
Moran I, care determină în ce măsură se aseamănă valorile unor indicatori din regiuni învecinate, adică, 
cu alte cuvinte, dacă se poate observa o regularitate în distribuţia teritorială a valorilor indicatorului 
utilizat. În cazul unei distribuţii obișnuite, valorile indicatorului analizat din regiunile învecinate vor fi  
asemănătoare: în vecinătatea regiunilor cu valori mai ridicate se vor afl a regiuni cu valori ridicate, și 
în vecinătatea regiunilor ca valori mai scăzute se vor situa regiuni tot cu valori scăzute, adică vom fi  în 
situaţia unei autocorelaţii pozitive. În cealaltă situaţie, în care regiunile învecinate se diferenţiază între 
ele, adică în vecinătatea regiunilor cu valori ridicate vom găsi regiuni cu valori scăzute și invers, avem 
de-a face cu existenţa unei autocorelări negative. Dacă nu există nici un fel de autocorelaţie teritorială, 
valorile sunt dispersate aleatoriu fără să aibă vreo legătură între ele (Nemes Nagy, 2005a). 

În lipsa datelor statistice privind venitul, această analiză este efectuată, în cazul României, cu ajutorul 
câștigului salarial nominal mediu net lunar, la nivel judeţean. 
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În fi gura de mai sus se poate observa că valoarea autocorelaţiei teritoriale este de 0, 521, adică avem 
o autocorelaţie pozitivă de nivel mediu, ceea ce se datorează existenţei izolate a unor zone mai dez-
voltate (de exemplu București, Ilfov sau judeţele Gorj, Timiș, Cluj, Constanţa etc., vezi și fi g. 15), care se 
învecinează cu zone în care nivelul salariilor este în mod semnifi cativ mai redus. Această distribuţie con-
tribuie mult la îndepărtarea valorii indicelui de autocorelaţie teritorială de la valoarea 1, situaţie în care 
am avea cea mai puternică autocorelaţie pozitivă. În schimb, analiza indicelui de autocorelaţie pune în 
evidenţă o zone compacte, care grupează mai multe judeţe învecinate în care valoarea indicatorului 
analizat este apropiată (fi g. 23). Chiar dacă câștigurile reprezintă numai o parte a veniturilor totale, totuși 
analiza acestei variabile redă foarte bine inegalităţile existente între diferite judeţe ale ţării. 
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Fig. 14. Valorile autocorelaţiei teritoriale ale câștigurilor salariale în România, 1991-2006
Sursa: autorii, pe baza datelor Tempo Online, 1991-2008, INS

 Fig. 15. Repartiţia teritorială a judeţelor pe baza câștigurilor salariale în anul 2008 (culorile mai deschise reprezin-
tă câștigurile sub media naţională, iar culorile mai accentuate marchează câștigurile peste media naţională).
Sursa: autorul, pe baza datelor Tempo Online, 2008
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Revenind la fi g. 14, este vizibil că în prima perioadă a anilor de tranziţie, odată cu privatizarea eco-
nomiei și dispariţia veniturilor „nivelate” din perioada economiei de comandă, fapt reprezentat și prin 
valorile scăzute ale autocorelaţiei teritoriale, începând cu a doua jumătate a anilor 1990 valoarea au-
tocorelaţiei crește. Ca și în cazul PIB pe locuitor, inegalităţile apărute în evoluţia câștigurilor salariale 
întăresc diferenţele de dezvoltare a judeţelor.

Astăzi a rămas consacrată poziţia nefavorabilă a judeţelor din Moldova și consolidarea poziţiei ju-
deţelor vestice4 și sud-vestice. Dacă nu luăm în considerare repartiţia teritorială a câștigurilor din anul 
1991, când s-a impus echilibrarea nivelului veniturilor și menţinerea acestora la un nivel foarte scăzut, în 
prezent cele mai importante schimbări s-au realizat în cazul judeţelor cu un nivel de câștig peste media 
pe ţară, unele judeţe întărindu-și și mai mult poziţia în ierarhia de dezvoltare (Arad, Timiș, Iași, Prahova), 
în timp ce altele au pierdut multe locuri comparativ cu poziţia iniţială (Hunedoara, Brașov, Galaţi).

 

4  O situaţie aparte o reprezintă judeţul Bihor, în care, deși nivelul de dezvoltare este peste media pe ţară, câștigurile 
salariale ale populaţiei sunt foarte scăzute. Cauzele acestei situaţii constau înainte de toate în lipsa întreprinderilor 
de mari dimensiuni, care ar putea asigura locuri de muncă pentru un număr important de persoane și care ar putea 
contribui la o oarecare echilibrare în privinţa salariilor (chiar dacă întreprinderile mai mici sunt mai atrăgătoare din 
punctul de vedere al salariilor, numărul scăzut al acestora nu poate să echilibreze diferenţele existente în acest sens). 
Totodată, prezenţa mai ridicată a acelor ramuri industriale (industria textilă, industria ușoară), unde câștigurile nu sunt 
prea ridicate contribuie mult la o astfel de distribuţie a veniturilor salariale. 
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 III. Regiunile funcţionale din România 
determinate pe baza calculelor de accesibilitate

 1. Factorii determinanţi în confi guraţia teritorială 
a reţelelor de transport din România

Confi guraţia teritorială și funcţionarea sistemul de transport al unei ţării este în mare măsură condi-
ţionată de cadrul natural, caracteristicile sistemului de așezări (distribuţia spaţială al orașelor mari) și de 
nivelul dezvoltării economice. Datorită acestor factori înzestrarea teritoriului cu infrastructura de trans-
port nu este uniformă (cum ar fi  ideal în cazul spaţiului omogen) și acest fapt își pune amprenta atât 
asupra formării conexiunilor între entităţile teritoriale, cât și asupra intensităţii legăturilor funcţionale 
dintre așezări și regiuni. 

Forma geometrică a ţării pe de altă parte se poate considera compactă, marea parte al teritoriul 
acestuia încadrându-se într-un cerc al cărei centru este localizat în apropierea municipiului Făgăraș. Pro-
porţionalitatea echilibrată a teritoriului reprezintă un avantaj major pentru formarea relaţiilor spaţiale, 
nefi ind necesară delimitarea forţată a unei axe prioritare ca în cazul unor ţării care au formă alungită (ex. 
Croaţia, Chile ș.a.). Acest factor este foarte important pentru că efectele negative care se datorează unei 
formei asimetrice, și, ca urmare a distribuţiei spaţiale nefavorabile al localităţilor, pot fi  reduse doar la o 
anumită scară, prin investiţii majore în infrastructura de transport (autostrăzi în primul rând), însă chiar 
și așa distanţele mari existente între entităţile teritoriale pe o anumită direcţie au impact negativ asupra 
formării legăturilor funcţionale între acestea. 

România este o ţară puternic centralizată și, ca urmare, capitala a devenit cel mai important nod 
de circulaţie în diferite reţele de transport, iar municipiile rangul I., în general, sunt la rândul lor noduri 
importante de circulaţie (Tălângă C., 2000). Localizarea periferică a capitalei în sudul ţării însă este pro-
blematică din punctul de vedere al transporturilor, datorită faptului că defavorizează legăturile acestuia 
cu entităţile teritoriale localizate în vestul, nord-vestul și nordul ţării. Singurul oraș important ca mărime 
și potenţial economic din zona centrală al ţării este Brașovul, fi ind, în consecinţă, un important nod de 
circulaţie, avantajat și de trecătorile transmontane din apropierea acestuia. În rest, majoritatea munici-
piilor de rang I (cu excepţia municipiilor Cluj-Napoca, Bacău și Ploiești) sunt localizate în zone periferice 
ale ţării.

Important este de menţionat faptul că proximitatea geografi că între două puncte nu înseamnă în 
mod automat că distanţa măsurată pe reţelele de transport care conectează aceste entităţi este tot re-
dusă. Pot apărea cazuri în care conexiunea se realizează cu o abatere notabilă faţă de distanţa aeriană, 
fapt ce se datorează de regulă intercalării unei bariere naturale: masivele montane, lacurile cu suprafaţă 
întinsă, râurile cu debit mare, etc. Intersectarea acestor bariere naturale presupune investiţii mari ce se 
justifi că numai în cazul magistralelor sau în cazul unor relaţii cu statut special. Există și bariere antropice: 
autostrăzile, liniile de cale ferată de mare viteză și canalele navigabile datorită faptului că traversarea 
acestor elemente se realizează în puncte special amenajate.

Cadrul natural al ţării este diversifi cat, această caracteristică punând amprenta puternic asupra orga-
nizări teritoriale a activităţilor de transport. Formele de relief au impact asupra formării relaţiilor funcţio-
nale, cel mai evident caz fi ind al localităţilor din depresiunile intra- și submontane. Arcul Carpaţilor, care 
șerpuiește în centrul ţării, reprezintă un obstacol major în privinţa realizării conexiunilor între regiunile 
istorice. Munţii Apuseni perturbează mai ales legătura dintre Cluj-Napoca și Timișoara, această regiune 
fi ind traversată de numai câteva drumuri importante (DN75 și DN74). Carpaţii Meridionali sunt străpunși 
de cinci coridoare de transport majore, culoarul Timiș-Cerna la limita vestică, văile râurilor Jiu și Olt în 
zona mediană și culoarul Rucăr-Bran (pasul Giulava) și Valea Prahovei (peste pasul Predeal) la extremita-
tea estică oferind bune posibilităţi de intersectare ale masivelor montane. Carpaţii Orientali, în schimb 
datorită paralelismului culmilor montane și orientării acestora pe direcţia NV-SE oferă posibilităţi de 
penetrare mai grele în faţa căilor de comunicaţie (pasul Bratocea, pasul Oituz, Cheile Bicazului, pasul 
Tulgheș, pasul Mestecăniș, pasul Tihuţa), fi ind traversate de cinci drumuri majore (DN17, DN15/12C, 
DN11, DN10, DN1A). În aceste condiţii unele orașe ca Brașov și Sibiu localizate în apropierea trecătorilor 
importante au devenit noduri rutiere/feroviare importante. 

Reţeaua hidrografi că poate să exercite impact dublu asupra conexiunilor spaţiale. Cursurile râurilor 
au facilitat amenajarea infrastructurii de transport în zonele accidentate, oferind posibilitatea operării 
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cu costuri de construcţie mai reduse, însă acest fapt a generat în multe cazuri abateri însemnate faţă 
de traseul ideal. Faptul că în zona montană reţeaua rutieră la fel ca și căile ferate urmează în mare mă-
sură cursurile râurilor arată că nivelul de modernitate al infrastructurii tehnice este redus și că factorul 
fi nanciar a avut rol primordial în dezvoltarea reţelelor de transport. Efectul de baraj natural al apelor de 
suprafaţă este redus în cazul României. Cel mai important fl uviu al ţării, Dunărea are un traseu destul de 
prielnic din acest punct de vedere, pe cea mai mare parte al cursului fi ind fl uviu de graniţă, și ca urmare 
perturbează mai ales conexiunea dintre Dobrogea și Muntenia (de pildă Dunărea provoacă disfuncţii 
mai pronunţate în reţelele de transport ale Ungariei secţionând practic ţara în două entităţi teritoriale).

2. Accesibilitatea

Prin efectuarea analizelor de accesibilitate se pot obţine rezultate utile care, mai departe, pot fi  va-
lorifi cate în luarea de decizii privind planifi carea teritorială, îmbunătăţirea administraţiei teritoriale și 
optimizarea activităţilor economice. Analize de acest gen pot să ofere răspuns la câteva întrebări extrem 
de importante, precum identifi carea zonelor cu grad înalt de izolare privind unele servicii, cercetarea 
fl uxurilor de navetism, determinarea zonelor de infl uenţă ale centrelor urbane, determinarea efi cacităţii 
sistemului de transport pe ansamblu, și în fi nal, poate să confere informaţii valoroase pentru procesul de 
dezvoltare a infrastructurii de transport în viitor prin posibilitatea modelării unor scenarii de dezvoltare.

Înzestrarea teritoriului cu elemente de infrastructură de transport reprezintă numai premisa (proxy) 
pentru accesibilitate (Vickerman R., 1999). Unii cercetători consideră că accesibilitatea este „produsul 
principal” al sistemului de transport și esenţa lui se relevă în faptul că poate să arate poziţia avantajoasă 
a unei regiuni (oraș) faţă de alte regiuni (Toth G. și Kincses Á, 2007; Mártin J. C. și colab., 2004). Percepe-
rea și defi niţia accesibilităţii este destul de diversifi cată în literatura de specialitate (fi g. 14) și, ca urmare, 
există mai multe metodologii pentru determinarea acesteia. 

În concepţia lui Linneker și Spence (1992, citat de Toth G. și Kincses Á, 2007) accesibilitatea reprezin-
tă totalitatea oportunităţilor ce pot fi  accesate, utilizate de către indivizii sau agenţii economici dintr-
o regiune în urma deplasării într-o altă regiune, unde aceste activităţi pot fi  utilizate. În alte abordări 
accesibilitatea este privită ca fi ind ușurinţa cu care activităţile pot fi  accesate dintr-un loc anume, prin 
utilizarea unor modalităţi de transport (Morris, 1978 citat de Mártin J. C. și colab., 2004); în altă ordine 
de idei, ea caracterizează „nivelul interacţiunilor teritoriale”, arată posibilitatea „accesării activităţilor și 
stocurilor acumulate”, sau reprezintă „puterea de atracţie a unui nod în funcţie de greutăţi (ex. popula-
ţie) și costurile de accesare a altor noduri” (Bruinsma F. R. și Rietveld P., 1998, citat de Toth G. și Kincses Á, 
2007). Într-o altă defi niţie (Hanson S. și Giuliano G., 2004, citat de Fleischer T., 2008) accesibilitatea este 
considerată drept „numărul sau cantitatea posibilităţilor disponibile afl ate mai aproape de distanţa sau 
timpul limită de parcurs”. După cum se vede o problemă destul de serioasă este faptul că noţiunea „ac-
cesibilitate” nu este încă cristalizată și în consecinţă, diferiţi cercetători abordează interpretări și aspecte 
diferite ale acesteia.

Accesibilitatea reprezintă și un factor important în competitivitatea unităţilor teritoriale (localităţi, 
regiuni, ţări). Accesibilitatea mai ridicată a unităţii teritoriale faţă de competitorii săi conferă acestuia 
avantaje competitive multiple. Deplasarea în spaţiu a oamenilor, bunurilor și a informaţiei (fl uxul) se 
realizează prin activităţi de transport, prin intermediul modalităţilor de deplasare/transmisie, care nece-
sită infrastructură adecvată. Organizarea activităţilor economice presupune ori atragerea pieţei la locul 
desfășurării activităţii (tipic în sectorul terţiar), ori distribuţia produselor fi nite către cumpărători, adică 
accesarea pieţelor de desfacere. În cazul ambelor procese deplasarea în spaţiu este indispensabilă, deci 
activitatea de transport constituie un element cheie în funcţionarea sistemului economic. Accesibilita-
tea localităţilor poate să reprezinte un factor restrictiv sau, dimpotrivă, unul favorabil, care să impulsio-
neze dezvoltarea economică.

Nivelul de accesibilitate al unei locaţii depinde de mai mulţi factori – localizarea geografi că și poziţi-
onarea topologică (poziţionare în cadrul unei reţele de transport) a acesteia, caracteristicile orografi ce 
și proprietăţile sistemului de așezări ale regiunii din care face parte. Cu cât sistemul de transport este 
mai dezvoltat și mai efi cient, cu atât poate să ofere un nivel de accesibilitate mai ridicat. Totuși, în unele 
cazuri nici sistemul de transport bine dezvoltat nu poate să contracareze într-o măsură spectaculoasă 
localizarea periferică a unei localităţi, există însă șansa să reducă efectele negative care se datorează 
acestei localizării dezavantajoase.
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3. Relaţii de mobilitate teritorială

Deplasarea în spaţiu se realizează prin intermediul diferitelor moduri de transport prin utilizarea 
infrastructurii de transport. Proximitatea geografi că între două locaţii nu atrage după sine în mod au-
tomat formarea unor fl uxuri puternice, acesta apare în general numai în cazul în care acesta este de-
terminat de relaţia între cerere și ofertă, respectiv există mijloace de transport. Mobilitatea personală 
depinde în mare măsură de accesul la serviciile de transport, și de deţinerea mijloacelor proprii de 
transport. 

Privind pe ansamblu procesele ce au avut loc pe piaţa transporturilor din România, se poate ob-
serva aprecierea transportul rutier și al celui aerian. Calea ferată a pierdut mult din cota de piaţă, pe 
unele relaţii oferind totuși și astăzi servicii de transport competitiv (utilizat și în navetismul zilnic). 
Transportul rutier în comun a fost preluat de către capitalul privat, ceea ce pe lângă avantajele speci-
fi ce privatizării reprezintă și un posibil risc pentru locuitorii din zonele rurale. Activitatea companiilor 
private de autobuz este ghidată în primul rând de necesitatea obţinerii de profi t și acest fapt pericli-
tează menţinerea rutelor în zone rurale cu densitatea scăzută al populaţiei (agravată și mai mult de 
îmbătrânirea populaţiei satelor în foarte multe cazuri). Singurul răspunsul la satisfacerea necesităţii 
de mobilitate pentru populaţia afectată în aceste condiţii ar rămâne achiziţionarea și menţinerea unui 
autovehicul. 

Fig. 16. Interrelaţiile dintre componentele accesibilităţii
(după Geurs, K. T. și colab., 2001)
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În aceste condiţii, alături de datele statistice referitoare la densitatea drumurilor publice (existenţa 
drumului în sine reprezintă însă numai premisa deplasării, fi ind o condiţie necesară dar nu și sufi cientă), 
se poate utiliza foarte bine ca indicator al mobilităţii numărul autoturismelor la 1.000 de locuitori.

Datele prezentate arată disparităţi semnifi cative între diferite zone ale ţării (fi g. 17). Se poate observa 
ca judeţele în care populaţia urbană este mai ridicată și nivelul de motorizare este ridicat, unele excepţii 
fi ind judeţele Iași și Dolj. Ierarhia este condusă detașat de București, în situaţie mai avantajoasă se mai 
afl ă regiunile Centru, Vest și Nord-Vest. Moldova și regiunea sud-estică al ţării (cu excepţia judeţului 
Constanţa), alături de judeţele din regiunile Nord-Est, Est și Sud-Est formează un areal întins și omogen 
având valorile cele mai scăzute. 

Având în vedere media naţională de 201 autovehicule/1.000 de locuitor (în anul 2010), datele simila-
re în cazul ţărilor dezvoltate din Europa (450-600 autovehicule/1.000 de locuitori) ne putem aștepta (în 
mod fi resc condiţionat de situaţia economică al ţării) la dezvoltarea accentuată a parcului auto autohton 
în anii următori, și implicit, la dezvoltarea relaţiilor de mobilitate teritorială.

4. Determinarea zonelor de infl uenţă urbană pe baza distanţelor rutiere

Pornind de la premisa ca potenţialul interacţiunilor între orașe crește în mod proporţional cu proxi-
mitatea geografi că, distanţele de reţea existente între centrele urbane pot fi  considerate fundamentale 
în privinţa formării și menţinerii relaţiilor funcţionale între acestea. Proximitatea în context mai larg de 
altfel joacă rol important și în formarea regiunilor policentrice (ESPON FOCI, Cernescu, 2011). 

Dimensiunea spaţială a relaţiilor funcţionale între o localitate centrală și localităţile înconjurătoare 
delimitează zona de infl uenţă a acestuia. În realitate însă, în cazul fi ecărei localităţi centrale se contu-
rează mai multe zone de infl uenţă aferente diferitelor servicii, aceste zone de infl uenţă orizontale având 
dimensiuni variate ce se suprapun. Astfel, pentru determinarea zonelor de infl uenţă reale datele empiri-
ce sunt indispensabile. O altă metodă des utilizată (tocmai datorită difi cultăţii operării cu date empirice) 

Fig. 17. Nivelul de motorizare pe judeţe în anul 2010 
(Sursa: autorii, pe baza datelor din Tempo Online, INS, București)
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este determinarea teoretică a zonelor de infl uenţă în raport cu mărimea, importanţa și rangul localităţii 
centrale. În cazul acesta se consideră că mărimea zonei de infl uenţă este în strânsă corelaţie cu talia 
orașului și varietatea serviciilor pe care acesta le furnizează. Serviciile speciale au rezistenţă mai ridicată 
faţă de costurile de deplasare în spaţiu (ex. servicii medicale, învăţământul superior ș.a.) și astfel pot să 
depășească mult zona de infl uenţă caracteristică a localităţii. 

Pentru determinarea zonelor de infl uenţă am determinat diferite praguri de distanţă în raport cu ta-
lia orașelor incluse în analiză, considerând că probabilitatea accesării serviciilor oferite de către un oraș 
crește proporţional cu talia acestuia (Yoshida, Deichmann, 2009). În privinţa relaţiilor funcţionale am 
considerat utilă determinarea zonelor de infl uenţă pe două nivele: nivel regional și judeţean. 

Privit în ansamblu, zonele de infl uenţă ale municipiilor de rang I delimitate de pragul de 50 km, au o 
populaţie de aproximativ 6,9 milioane locuitori, în timp ce zonele de infl uenţă de 0-100 km grupează o 
populaţie de aproximativ 14 milioane de locuitori.

Orașele de rang I au putere polarizatoare ridicată, ce se datorează serviciilor variate pe care acestea 
le furnizează, potenţialului economic ridicat și funcţiilor administrative deţinute. Aceste centre joacă 
rol important și în politicile de dezvoltare teritorială deoarece au impact direct asupra proceselor so-
cio-economice din zona lor de infl uenţă. Având în vedere repartiţia teritorială a municipiilor de rang 
I pe teritoriul ţării (suprapunerea zonelor de infl uenţă) și puterea de polarizare ale acestora am aplicat 
două praguri de distanţă de 50 și respectiv 100 km (fi g. 18). Zona de infl uenţă teoretică delimitată de 
izodistanţele de 50 km poate fi  considerată ca un areal puternic polarizat, cu multiple relaţii funcţionale 
cu intensitate ridicată. Cu creșterea distanţei faţă de localitatea centrală intensitatea și diversitatea re-
laţiilor funcţionale scade și apar situaţii în care zonele de infl uenţă a mai multor centre polarizatoare se 
suprapun. În funcţie de relaţia spaţială ale localităţilor faţă de zonele de infl uenţă aferente municipiilor 
de rang I se pot delimita trei clase de localităţi. În situaţia cea mai avantajoasă sunt localităţile localizate 
sub 50 km faţă de localitatea centrală, urmează localităţile care sunt localizate la 50-100 km distanţă sau 
în areale în care se suprapun mai multe zone de infl uenţă, și în fi nal, localităţile situate în afara zonelor 
de infl uenţă.

Fig. 18. Zonele de infl uenţă teoretică a municipiilor de rang I
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Areale întinse slab polarizate de către municipiile de rang I se conturează în sud-vestul și nord-es-
tul Transilvaniei, în judeţele Caraș-Severin, Vâlcea, Argeș, în nordul Crișanei, în Maramureș, și în nordul 
Moldovei. Pe de altă parte, există cazuri în care zonele de infl uenţă se suprapun, mai notabile fi ind pe 
relaţiile dintre București-Ploiești, Brașov-Ploiești, Brăila-Galaţi, Bacău-Iași. Suprapunerea spaţială al arii-
lor de infl uenţă oferă bune posibilităţi pentru formarea unor axe de dezvoltare și cooperare bilaterală în 
perspectiva dezvoltării regionale, exemplul cel mai elocvent fi ind axa Brașov-Ploiești-București.

În alte ordine de idei, cu cât suprafaţa zonei de infl uenţă (presupune infrastructură rutieră bine dez-
voltată), precum și populaţia stabilă aferentă zonei (capitalul uman) este mai mare cu atât șansele de 
dezvoltare ale localităţii centrale sunt mai mari.

Conform modelului GIS cea mai populată zonă de infl uenţă are Ploiești. Trebuie însă menţionat fap-
tul că acesta se datorează în primul rând capitalei care, de altfel, polarizează această zonă extrem de 
puternic, și implicit, rolul Ploieștiului în această privinţă este secundar. Populaţie ridicată aferentă zonei 
de infl uenţă mai înregistrează Bacău, Brașov, Craiova și Cluj-Napoca, cu valori destul de apropiate. 

Tabelul 2. Populaţia stabilă estimată a zonelor polarizate de către municipiile de rang I

Regiunea de 
Dezvoltare

Orașe de rang I Populaţia stabilă în 
zona de infl uenţă a 

municipiului

Populaţia stabilă în zona de 
infl uenţă a orașului de pe 

teritoriul regiunii

Ponderea faţă de 
populaţia totală al 

regiunii (%)
Centru Brașov 1.848.995 1.025.091 38
Est Constanţa 848.631 749.924 26
Est Galaţi 1.269.963 1.242.129 42
Est Brăila 1.603.810 1.484.123 51
Nord-Est Iași 1.410.610 1.410.610 38
Nord-Est Bacău 1.882.285 1.741.525 47
Nord-Vest Oradea 867.535 764.432 26
Nord-Vest Cluj-Napoca 1.682.205 1.043.333 36
Sud Ploiești 2.418.948 1.696.125 47
Sud-Vest Craiova 1.742.642 1.727.839 70
Vest Timișoara 1.218.211 1.218.211 58

Sursa: autorii, pe baza datelor din Tempo Online, INS, și modelului GIS

Localizarea municipiilor de rang I în cadrul regiunilor de dezvoltare din care fac parte prezintă di-
ferenţe notabile. Cazul ideal îl reprezintă fără îndoială Craiova, fi ind localizat aproape central, în urma 
căruia reușește să polarizeze aproximativ 70% din populaţia totală a regiunii Sud-Vest Oltenia. Cluj-
Napoca și Brașov sunt localizate destul de periferic în cadrul regiunilor din care fac parte și ca urmare 
zona de infl uenţă ale acestora se răsfrânge în mod spectaculos și asupra regiunilor adiacente, acest fapt 
constituind o situaţie mai puţin ideală în perspectiva dezvoltării regionale, dacă pornim de la premisa că 
regiunile de dezvoltare adiacente nu neapărat urmăresc strategii (proiecte) de dezvoltare similare. Sunt 
două cazuri, Timișoara și Iași, unde zona de infl uenţă pe teritoriul ţării nu depășește limita regiunii, fapt 
ce se datorează în mare măsură localizării acestora în zona de frontieră. Situaţie specială apare și în cazul 
regiunii Est unde sunt localizate cele mai multe municipii de rang I, însă acest avantaj este ameliorat de 
faptul că zonele de infl uenţă aferente municipiilor Galaţi și Brăila se suprapun în mare măsură, iar popu-
laţia de pe teritoriul zonei de infl uenţă a Constanţei este cea mai redusă. 

La nivel judeţean determinarea zonelor de infl uenţă ale reședinţelor de judeţ (fi g. 19) este justifi cată, 
însă diferenţele de talie și rang între centrele de judeţ ridică probleme metodologice. În general putem 
considera ca reședinţele de judeţ exercită infl uenţă puternică asupra unui areal mai restrâns, în această 
analiză pragul ales fi ind de 50 km. 

Dacă luăm în considerare arealele nepolarizate de către municipiile de rang I, unele reședinţe de 
judeţ capătă importanţă majoră, primind ca responsabilitate/oportunitate furnizarea serviciilor către lo-
calităţile din aceste zone defavorizate. Practic aceste reședinţe de judeţ pot activa într-o nișă teritorială 
ce poate să reprezinte bune oportunităţi pentru dezvoltarea lor. În aceste areale problematice sunt lo-
calizate mai multe municipii de rang II, ca Satu Mare, Baia Mare, Suceava, Botoșani, Sibiu, Deva, Râmnicu 
Vâlcea, Târgu Jiu, Buzău și Focșani. Pe teritoriul zonelor de infl uenţă ale reședinţelor de judeţ (0-50 km) 
locuiesc aproximativ 16 milioane de persoane, adică 2/3 din populaţia ţării. 
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În formarea legăturilor funcţionale între municipii intervine localizarea spaţială cât și poziţionarea 
în cadrul infrastructurii rutiere. Accesibilitatea unei entităţi poate fi  estimată și prin intermediul distan-
ţei cumulate între acesta și entităţile considerate importante. Pentru determinarea accesibilităţii între 
municipii am utilizat instrumentul OD Matrix din aplicaţia ArcGIS Network Analyst. Astfel, am modelat 
deplasările din fi ecare municipiu aparte în toate celelalte municipii de pe teritoriul unei regiuni, rezulta-
tul obţinut fi ind o matrice de conexiune. Cu cât valoarea cumulată a deplasărilor este mai mică cu atât 
accesibilitatea municipiului respectiv poate fi  considerată mai avantajoasă. 

Tabelul 3. Distanţele rutiere cumulate între municipii 

Regiunea de 
Dezvoltare

Numărul municipiilor Distanţa rutieră 
cumulată (km)

Distanţa medie (km)

Centru 20 46.366 2.318
Nord-Est 17 35.756 2.103
Nord-Vest 15 27.895 1.860
Sud 16 35.365 2.210
Sud-Est 11 16.349 1.486
Sud-Vest 11 13.102 1.191
Vest 12 14.779 1.232

Sursa: autorii, pe baza modelului GIS

În mod normal trebuie luat în calcul și numărul municipiilor dintr-o regiune, fapt ce determină în 
mare măsură valorile fi nale. În privinţa numărului municipiilor avem diferenţe însemnate, în poziţia cea 
mai avantajoasă fi ind regiunea Centru cu valoare aproape dublă faţă de regiunile Sud-Est și Sud-Vest.

Fig. 19. Zonele de infl uenţă ale reședinţelor de judeţ
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5. Accesibilitatea determinată pe baza timpului de parcurgere

În cadrul studiilor de accesibilitate se utilizează frecvent calcularea zonelor de infl uenţă, pe baza timpilor 
de parcurgere. În acest mod, pe lângă existenţa elementelor de infrastructură de transport, este luată în con-
siderare și calitatea, nivelul de dezvoltare al infrastructurii tehnice. Cu cât reţeaua rutieră este mai dezvoltată 
calitativ, cu atât zona de infl uenţă al localităţilor este mai întinsă în spaţiu, fapt ce se datorează vitezelor medii 
de deplasare mai ridicate. Infrastructura rutieră superioară joacă astfel un rol important în extinderea spaţială 
a arealului polarizat de către principalele așezări urbane. Timpul a devenit extrem de important pentru soci-
etatea contemporană, și fără îndoială, pe lângă factorul cost (de fapt din punct de vedere pur metodologic și 
timpul se poate considera ca o variabilă „cost” în studiile de accesibilitate) este determinant în formarea rela-
ţiilor și interacţiunilor spaţiale. Ca urmare, distanţa de reţea și distanţa măsurată în timp pot fi  considerate ca 
atribute fundamentale în polarizarea spaţiului și implicit în organizarea teritorială. 

Analiza accesibilităţii pe baza timpilor de parcurgere efectuată asupra municipiilor (rang 0 și I) cu peste 
250.000 locuitori (fi g. 20) arată că arealele polarizate de către aceste entităţi au o distribuţie spaţială dispro-

Metodologia determinării accesibilități bazate pe timpi de parcurgere

În vederea determinării zonelor de infl uenţă pe baza timpilor de parcurgere am utilizat extensiunea Network 
Analyst al aplicaţiei Arc GIS 10. Într-o abordare mai simplistă, timpul de parcurgere se poate determina prin 
înmulţirea distanţei rutiere cu viteza medie aferentă categoriei (sau categoriilor, după caz) de drum prin care se 
realizează conexiunea respectivă. Pentru determinarea timpilor medii de deplasare aferente diferitelor categorii 
de drum am luat în considerarea vitezele legale admise, precum și valorile utilizate în literatura de specialitate 
și experimente empirice. Astfel, am utilizat următoarele viteze medii: autostrăzi 110 km/h, artere principale 
85 km/h, drumuri naţionale secundare 75 km/h, drumuri judeţene 60 km/h, drumuri de legătură 40 km/h.
Trebuie menţionat însă faptul că rezultatele primite prin această metodă au o oarecare abatere faţă de realitatea 
din teritoriu, fapt ce se datorează mai multor factori. Morfologia căilor rutiere (vizibilitatea, pante abrupte, 
sinuozitatea traseului ș.a.), trafi cul rutier (care la rândul lui are o fl uctuaţie mare în timp), calitatea tehnică a 
carosabilului, condiţiile meteorologice nefavorabile, restricţiile de viteză pe unele porţiuni, localităţile traversate 
sunt elemente care pot să infl uenţeze în mare măsură timpul de parcurgere real între două puncte. Peste acestea, 
comportamentul rutier și temperamentul diferit al șoferilor poate să genereze diferenţe considerabile (mai ales 
pe distanţe lungi) între timpii de parcurgere înregistraţi pe același traseu și același condiţii de trafi c.

Fig. 20. Zonele de infl uenţă ale municipiilor cu populaţie de peste 250.000 locuitori
(Sursa: autorii, pe baza Open Street Map, și Tempo Online, INS, București)
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porţionată. În situaţia cea mai avantajoasă este regiunea sudică și sud-estică a ţării, unde orașele București, 
Craiova, Constanţa și Galaţi polarizează aproape în întregime regiunea respectivă, excepţie făcând culoa-
rul cu direcţie nord-sud între Buzău și Bacău (care sunt municipii rang II), și depresiunile din Subcarpaţii 
Getici. Teritoriul Transilvaniei (împreună cu Banat, Crișana, și Maramureș) este polarizat de trei nuclee – Bra-
șov, Cluj-Napoca și Timișoara care se suprapun peste vârfurile unui triunghi. Conform acestui model rămân 
totuși arii întinse (cel puţin o treime a teritoriului) nepolarizate. În cazul Moldovei cele două centre urbane 
mari, Iași și Galaţi, au o efi cacitate redusă privind polarizarea acestei regiunii istorice. Astfel, Bacăului în sud, 
respectiv perechilor de orașe Suceava-Botoșani în nord îi revin sarcina să suplinească acest dezavantaj.

În cazul reședinţelor de judeţ am aplicat sistematic două intervale de timp, respectiv zone de infl u-
enţă delimitate de timpii de parcurgere între 0-30 de minute, respectiv de intervalul 30-60 de minute. 
Se consideră că puterea de polarizare este în raport cu talia entităţii, astfel reședinţele de judeţ au zone 
de infl uenţă mai redusă. Rezultatele primite arată o distribuţie spaţială destul de omogenă, putând fi  
identifi cate câteva zone nepolarizate (fi g. 21). Importanţă mai mare în privinţa interacţiunilor spaţiale 
au interferenţele (sau proximitatea accentuată) a zonelor de infl uenţă delimitate de izocrona de 30 de 
minute. Aceste areale sunt net avantajate de această postură, această distanţă intrând de fapt în raza 
navetismului zilnic. Legături de acest tip s-a identifi cat în arealele Brașov – Sfântu Gheorghe, Timișoara 
– Arad, Satu Mare – Baia Mare, Suceava – Botoșani, Galaţi – Brăila (s-ar accentua puternic în cazul reali-
zării podului între cele două orașe), Târgoviște – Ploiești, Slobozia – Călărași etc. Dintre aceste legături, 
importanţă majoră au cele în care sunt implicate Suceava, Satu Mare, Oradea, Sibiu și Bacău.

Dezvoltarea reţelei rutiere prin intermediul construcţiei autostrăzilor, drumurilor expres, a centurilor 
ocolitoare precum și al lucrărilor de amenajare a drumurilor de rang inferior are drept consecinţă fl uidi-
zarea trafi cului și mărirea vitezelor medii de deplasare. Astfel, zonele de infl uenţă pot suferii modifi cări 
pozitive însemnate în privinţa extinderii ariei polarizate. Zonele de infl uenţă determinate pe baza timpilor 
de parcurgere au caracter dinamic. Un studiu realizat la nivelul regiunii Centru privind delimitarea zonelor 
de infl uenţă, a arătat că în cazul scenariului în care autostrăzile A1, A3 și drumurile expres Sibiu-Făgăraș și 
Sebeș-Turda ar fi  funcţionale, populaţia stabilă estimată la nivelul anului 2010 în zona de infl uenţă a Brașo-
vului în intervalul timpilor de parcurgere 60-90 minute ar înregistra un surplus de 280.000 locuitori (repre-
zentarea grafi că în anexă), ce ar reprezenta o creștere de 160% faţă de situaţia actuală (Máthé Cs., 2011). 

Fig. 21. Zonele de infl uenţă ale reședinţelor de judeţ pe baza timpilor de parcurgere
(Sursa: autorii, pe baza Open Street Map, și Tempo Online, INS, București)
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6. Transportul aerian

Avantajele majore ale transportului aerian se datorează vitezelor mari de deplasare atinse și razei 
mari de acţiune a curselor aeriene. Costurile raportate la unitatea de tone-km sunt însă mai mari faţă 
de mijloacele de transport terestre, fapt ce a generat specializarea transportului aerian la transportul 
pasagerilor și al bunurilor cu valoare adăugată ridicată (Withe H. P., 1983). Aeroporturile reprezintă o 
oportunitate excelentă pentru regiuni de deschidere spre lume, deoarece acestea facilitează fl uxurile 
interregionale și internaţionale, și pot înlesni foarte mult dezvoltarea relaţiilor spaţiale.

România are în total 62 de aeroporturi (25 aeroporturi cu piste pavate și 37 cu piste nepavate) dintre 
care 17 sunt aeroporturi civile. Aeroportul Caransebeș5 are situaţie specială, în momentul de faţă nu 
deţine autorizaţie de funcţionare fi ind trecut în conservare. 

Trafi cul aerian efectuat în anul 2010 arată, în comparaţie cu anul de bază 1999, o creștere de 438%, 
atingând totodată cea mai ridicată valoare din toate timpurile în România: 10,1 milioane de pasageri 
transportaţi în 2010 (Máthé Cs., 2012), această valoare fi ind totuși cu mult sub trafi cul realizat de unele 
ţări dezvoltate. Dezvoltarea spectaculoasă a transportului aerian s-a realizat în urma integrării în UE, 
liberalizarea graniţelor, amplifi carea fenomenului mobilităţii internaţionale cu scop de muncă, și ampli-
fi carea relaţiilor economice internaţionale. Apariţia companiilor aeriene „low cost” pe piaţa românească 
a exercitat un impact puternic asupra trafi cului aerian realizat, datorită zborurilor oferite la preţuri re-
zonabile spre numeroase destinaţii europene (trafi cul aerian însemnând concurenţă puternică pentru 
liniile internaţionale de autobuz). Activitatea liniilor comerciale private pe de altă parte a avut ca efect 
și intensifi carea trafi cului aerian în cazul aeroporturilor regionale ca Cluj-Napoca și Timișoara, și implicit 
a contribuit la întărirea poziţiei acestora în cadrul transportului aerian precum și extinderea infl uenţei 
teritoriale ale acestora. Zona de infl uenţă a unui aeroport este în strânsă relaţie cu accesibilitatea și vari-
etatea serviciilor și a destinaţiilor aeriene oferite de către acesta (Rigas D., 2006).

5  Consiliul Judeţean a privatizat aeroportul în anul 1994 după care activitatea de transport regulat nu s-a reluat.

Fig. 22. Zonele de infl uenţă ale aeroporturilor pe baza distanţelor rutiere
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Distribuţia teritorială a aeroporturilor este destul de echilibrată (fi g. 22), zonele mai defavorizate fi -
ind judeţele Buzău, Vrancea, Brăila, Galaţi, Argeș, Brașov, Covasna, Hunedoara și Caraș-Severin (aeroport 
trecut în conservare). Această distribuţie este oarecum înșelătoare, deoarece funcţionarea aeroportului 
în sine nu înseamnă că acesta în mod automat reușește să exercite infl uenţă asupra teritoriul înconju-
rător. La nivelul anului 2011 au existat diferenţe pronunţate între aeroporturi atât în privinţa trafi cului 
realizat, cât și privind numărul destinaţiilor și al curselor regulate zilnice efectuate.

 Pe baza trafi cului aerian efectuat în 2010 se evidenţiază patru aeroporturi dominante, care 
împreună au înregistrat o pondere de peste 90% din totalul pasagerilor transportaţi la nivel naţional. 
Aeroportul Henri Coandă a avut cel mai mare trafi c cu 2473,1 mii pasageri îmbarcaţi, respectiv 2443,9 
mii pasageri debarcaţi, acesta fi ind urmat de aeroportul Aurel Vlaicu Băneasa cu 1078,5 mii pasageri îm-
barcaţi, și 1014,0 mii persoane debarcaţi. Dintre aeroporturile regionale aeroportul Traian Vuia din Timi-
șoara a înregistrat trafi cul cel mai mare cu 575,4 mii de pasageri îmbarcaţi, respectiv 583,3 mii pasageri 
debarcaţi, urmat de aeroportul din Cluj-Napoca cu valori destul de apropiate (547,6 mii pasageri/541,7 
mii pasageri). Cele trei poluri ale transportului aerian arată o dispunere puternic asimetrică în teritoriu 
(fi g. 23) – zonele defavorizate în această privinţă fi ind Oltenia și Moldova. În cazul Moldovei se eviden-
ţiază însă trei aeroporturi la Iași, Suceava și Bacău, primele două operând curse interne către București, 
respectiv spre Timișoara sunt zboruri directe din Suceava și Bacău. 

Analiza teritorială prin instrumente GIS a zonelor de infl uenţă aferente celor trei poluri (aeroporturile 
din București fi ind considerate ca o singură entitate datorită proximităţii) relevă faptul că în intervalul 
distanţelor 0-200 km, aeroporturile din București au înregistrat o populaţie cumulată de aproximativ 6,5 
milioane locuitori, urmată îndeaproape de aeroportul din Cluj cu cca. 5 milioane locuitori, și, în fi nal, de 
aeroportul din Timișoara cu doar 2,4 milioane locuitori.

Succesul aeroporturilor din Timișoara și Cluj se datorează în mare măsură prezenţei liniilor aeriene 
low cost, Carpat Air respectiv Wizz Air. Dezvoltarea puternică a aeroportului din Cluj este totodată do-
vada că în anumite circumstanţe favorabile și aeroporturile afl ate sub administraţia consiliilor judeţene 
pot avea succes. 

Fig. 23. Infl uenţa teritorială a celor trei aeroporturi majore
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În cazul trafi cului aerian internaţional de pasageri datele statistice arată o orientare puternică spre 
ţările Uniunii Europene. Se evidenţiază totodată că dintre marele huburi europene cel mai frecventat 
este Londra, în schimb aeroporturi importante ca Amsterdam sau Frankfurt au înregistrat valori mult 
mai reduse faţă de aeroporturi cu însemnătate mai redusă precum Viena și Fiumicino. Numărul ridicat 
al pasagerilor pe relaţiile Italia și Spania poate fi  justifi cat numai prin fenomenul migraţiei în scop de 
muncă.

Tabelul. 4. Trafi cul aerian de pasageri efectuat în anul 2010

Ţara de destinaţie al 
pasagerilor

Nr. pasagerilor 
îmbarcaţi

Ţara de provenienţă al 
pasagerilor

Nr. pasagerilor 
îmbarcaţi

Italia 1.055.235 Italia 1.041.388

Germania 569.245 Germania 557.304

Spania 541.954 Spania 529.449

Marea Britanie 319.872 Marea Britanie 295.314

Franţa 291.806 Franţa 292.464

Austria 241.681 Austria 239.685

Olanda 145.787 Olanda 139.714

Turcia 132.678

Sursa: pe baza datelor INS, București, 2010

Tabelul. 5. Trafi cul aerian de pasageri la nivelul aeroporturilor (2010)

Aeroporturi de origine Nr. pasageri Aeroporturi de destinaţie Nr. pasageri
München 241.993 München 243.893
Viena 238.158 Viena 240.255
Roma-Fiumicino 205.580 Londra-Luton 205.621
Londra-Luton 191.401 Roma-Fiumicino 205.335
Milano-Bergamo 177.459 Milano-Bergamo 183.736
Paris-Charles de 
Gaulles 

160.852 Barcelona 160.226

Roma-Ciampino 155.675 Roma-Ciampino 159.153
Barcelona 155.143 Paris-Charles de Gaulles 154.638
Amsterdam 139.714 Amsterdam 145.787
Frankfurt-Main 126.067 Frankfurt-Main 125.843

Sursa: pe baza datelor INS, București, 2010

Trafi cul aerian intern oferă legături rapide între centrele regionale și capitală, importante mai ales în 
cazul relaţiilor de distanţă datorită caracterului subdezvoltat al reţelei rutiere și a vitezelor medii reduse 
atinse pe calea ferată. În aceste condiţii, trafi cul aerian reușește să se menţină competitiv pe piaţa inter-
nă și pe lângă costuri mai ridicate de transport oferite. Este de așteptat ca fi nalizarea reţelei drumurilor 
de mare viteză să afecteze trafi cul aerian intern. Datele statistice privind numărul pasagerilor îmbarcaţi 
la nivelul anului 2010 arată că ponderea cea mai mare a fost înregistrată de aeroportul Henri Coan-
dă (41%), fi ind urmat de aeroporturile din Timișoara (20,4%), Cluj-Napoca (13,9%), Iași (7,9%), Oradea 
(2,7%), și Bacău (1,9%). 
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IV. Propuneri de reorganizare a regiunilor de dezvoltare

1. Regiunile de dezvoltare din România

Nivelul regional din România nu constituie un nivel administrativ propriu-zis, fi ind format, în anul 
1998, prin gruparea multicriterială a mai multor judeţe în regiuni de dezvoltare. Până la acea dată, gru-
parea regiunilor geografi ce în asociaţii regionale de planifi care nu era caracteristică societăţii românești, 
asocierile regionale (puţine la număr) având alte scopuri prioritare (de exemplu, reînfi inţarea judeţelor 
abuziv desfi inţate, participarea la diferite proiecte internaţionale de tipul Euroregiunilor etc.). Cadrul 
legislativ al funcţionării acestor regiuni este asigurat de Legea nr. 151 din 1998 privind dezvoltarea 
regională în România. Această lege stabilește cadrul instituţional și competenţele politicii de dezvol-
tare regională.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 151 și pe baza rezultatelor unui studiu al Uniunii Europe-
ne, intitulat „Carta Verde. Politica de dezvoltare regională în România”, au fost create, așa cum am mai 
menţionat, prin gruparea judeţelor, opt regiuni de dezvoltare (fi g. 4). Spre deosebire de unele mode-
le de regionalizare din Europa (comunidades autonomas în Spania, Bundesland în Germania și Austria, 
cantonul elveţian sau regiunea din Belgia), dar în concordanţă cu altele (Franţa, Portugalia, Grecia etc.), 
regiunile din România nu sunt entităţi politice, dispun de o putere decizională redusă și de resurse fi -
nanciare limitate. Competenţele regiunilor nou create sunt limitate, activităţile desfășurându-se prin 
instituţii regionale (ADR). În consecinţă, cel mai important actor al dezvoltării regionale din România a 
rămas statul, care controlează și dirijează în mare măsură resursele alocate dezvoltării. La aceasta se mai 
adaugă faptul că statul asigură fi nanţarea investiţiilor infrastructurale și sectoriale realizate prin diferite 
ministere și prin Regiile Autonome. Desigur, în cadrul formal nou creat, administraţiile publice judeţene 
și locale dispun de un câmp de acţiune mai mare, dar nu dispun de cele mai importante competenţe, 
legate de domeniul legislativ și de cel fi nanciar.

 2. Regiuni de dezvoltare delimitate pe baza criteriului omogenităţii/
eterogenităţii economice a judeţelor

Pe baza analizelor din capitolele doi și trei putem formula întrebarea: care este aparatul metodologic 
cel mai adecvat pentru delimitarea regiunilor din România? Analiza multidimensională (demografi că, 
etnoculturală și economică) a gradului de omogenitate/eterogenitate ne oferă, pentru fi ecare indicator 
utilizat, o imagine pestriţă a judeţelor și regiunilor, care nu poate oferi argumentele știinţifi ce necesare 
în vederea delimitării unor regiuni numai în situaţia în care includem în aceeași clasă de regiune judeţe 
cu grad variabil de omogenitate. Literatura de specialitate nu ne oferă soluţii gata făcute. De aceea, pro-
punem ideea construcţiei unor regiuni cu o structură central-periferică, în care unul sau două judeţe cu 
grad de dezvoltare economică mai ridicat constituie zona-nucleu a regiunii, la care se adaugă un număr 
variabil (în funcţie de condiţiile istorico-geografi ce concrete) de judeţe cu statut de semiperiferie sau de 
periferie. Pe baza tabelului 1 am generat o clasifi care a judeţelor în categoriile spaţiale anterior amintite. 
Menţionăm că am considerat necesar să defi nim o categorie spaţială intermediară între centru și semi-
periferie, numit semicentru, care cuprinde cinci judeţe cu valoare ridicată a PIB/locuitor, dar cu rată mo-
derată sau ridicată a șomajului. Trebuie să mai adăugăm cu poziţionarea judeţelor în funcţie de tabelul 
1 este justifi cată și de corelarea puternică a acesteia cu valorilor altor indicatori. Astfel, toate judeţele din 
categoria „centru” au un potenţial demografi c ridicat (vezi fi g. 2), un indice al educaţiei ridicat (fi g. 3) și 
o pondere ridicată a populaţiei ocupate în sectorul secundar și cel terţiar. Poziţia exactă a fi ecărui judeţ 
este redată în tabelul de mai jos:
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Tabelul 6. Gruparea judeţelor în centre, semicentre, semiperiferii și periferii

Centre Semicentre Semiperiferii Periferii

Bihor, Cluj, Sibiu, 

Constanţa, Prahova, 

Ilfov, Bucureşti, Arad, 

Timiş

Braşov, Argeş, Alba, 

Gorj, Hunedoara

Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Mureş, 

Brăila, Tulcea, Vâlcea, Iaşi, 

Covasna, Harghita, Bacău, 

Galaţi, Dâmboviţa, Dolj, 

Caraş-Severin

Neamţ, Maramureş, Satu Mare, 

Botoşani, Suceava, Vrancea, 

Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, 

Olt, Vaslui, Buzău, Teleorman, 

Mehedinţi

Utilizând datele tabelului 1, și aplicând principiul de mai sus, pe care îl numim principiul combină-
rii arealelor cu grad diferit de omogenitate, ajungem la un scenariu de redesenare a regiunilor de 
dezvoltare din România care cuprinde un număr de 10 regiuni. Astfel, regiunea de dezvoltare Sud-Est 
este, în prezent, cea mai puţin reușită ca delimitare, incluzând zone cu grad ridicat de eterogenitate, atât 
din punct de vedere cultural (câte două judeţe din Moldova, Muntenia și Dobrogea), cât și din punct 
de vedere funcţional: legături spaţiale difi cile, infrastructură de comunicaţii divergentă, centru regional 
greu accesibil pentru multe spaţii din interiorul regiunii: Brăila. În locul acestei variante, în Moldova 
propunem crearea unei regiuni centrate pe judeţe cu grad dezvoltare mai ridicat (semiperiferii), Iași și 
Bacău, alături de alte patru judeţe slab dezvoltate (periferii): Suceava, Botoșani, Neamţ și Vaslui. În acest 
scenariu, celelalte două judeţe din regiunea istorică a Moldovei (Vrancea și Galaţi) intră în componenţa 
unei regiuni de dezvoltare axate pe aglomerarea urbană Galaţi-Brăila, cu judeţele semiperiferice Galaţi 
și Brăila, la care se mai adaugă două judeţe periferice, în afară de Vrancea și judeţul Buzău. Cele două 
judeţe din Dobrogea (Tulcea și Constanţa, ultimul cu statutul de „centru”) ar alcătui o regiune împreună 
cu judeţele periferice din estul Bărăganului (Ialomiţa, Călărași). Din raţiuni asemănătoare (mai puţin cri-
teriul cultural-istoric), putem considera mai puţin reușită delimitarea regiunii Muntenia-Sud. 

În acest caz, o grupare mai optimă a judeţelor ar fi  reprezentată de o axă vest-estică, care ar cuprinde 
judeţele Prahova, Argeș și Dâmboviţa (primul cu statut de „centru”, al doilea un semicentru, ultima o semi-

Fig. 24. Gruparea judeţelor în regiuni de dezvoltare conform criteriului omogenităţii/eterogenităţii economice
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periferie), mai omogene din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare economic, ca și profi l economic și 
integrate într-un spaţiu economic mai accesibil. Celelalte regiuni de dezvoltare s-ar forma prin următoarea 
grupare a judeţelor: Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Această grupare este identică cu varianta 
existentă în prezent, realizând o structura spaţială formată din două judeţe cu statut de „centru” (primele 
două), un semicentru (Hunedoara) și o semiperiferie; Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș. Bihorul joacă rolul 
de „centru” incontestabil în acest nou cadru teritorial, fi ind reprezentate și celelalte două categorii spaţiale: 
semiperiferie (Sălaj) și periferie; Cluj, Sibiu, Alba și Bistriţa-Năsăud, primele două judeţe având statutul de 
„centru”, celelalte fi ind semiperiferii; Brașov, Mureș, Harghita și Covasna, cu Brașovul în rolul de subcentru, 
celelalte trei judeţe fi ind semi-periferii; București-Ilfov, Teleorman, Giurgiu, ultimele două judeţe fi ind pe-
riferii; judeţele din Oltenia – actuala regiune de dezvoltare Sud-Vest Oltenia – formează o structură clar 
ierarhizată (se păstrează situaţia de acum): judeţul Gorj „semicentru”, Dolj și Vâlcea semiperiferii, Mehedinţi 
și Olt periferii. Chiar dacă statutul de „semicentru” al judeţului Gorj se poate pune în discuţie, fi ind rezulta-
tul efectului statistic produs de nivelul ridicat al GDP/locuitor, acest aspect nu are nicio infl uenţă în privinţa 
acestei grupări.

Se poate urmări că varianta de mai sus include zece regiuni, în locul celor opt existente, dar pre-
zintă o serie de avantaje deloc neglijabile, și anume: prin numărul mai mare de regiuni și implicit prin 
reducerea suprafeţei și a numărului de locuitori se creează condiţii mai bune pentru managementul 
problemelor regionale; identifi carea mai puternică a populaţiei cu regiunea delimitată; accesibilitatea 
mai ridicată a centrului de regiune; construirea regiunilor în jurul unor structuri de tip centru-periferie, 
mai competitive decât regiunile funcţionale omogene.

 3. Regiuni de dezvoltare delimitate 
pe baza criteriului omogenităţii/eterogenităţii culturale a judeţelor

Diversitatea etnoculturală oferă o altă variantă de organizare a regiunilor de dezvoltare. Figurile 5 și 
7 ne oferă o imagine a omogenităţii/eterogenităţii culturale, exprimată prin două dimensiuni: etnică și 

Fig. 25. Gruparea judeţelor în regiuni de dezvoltare conform criteriului omogenităţii/eterogenităţii culturale
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religioasă. În această situaţie, varianta optimă din punct de vedere etnocultural este gruparea judeţelor 
cu eterogenitate culturală ridicată – cu posibilităţi de utilizare efi cientă a diversităţii culturale ca și resur-
să de dezvoltare – în cadrul unor regiuni de dezvoltare. Această logică ar implica trei astfel de grupări 
teritoriale: judeţele Mureș, Harghita și Covasna, apoi judeţele Bihor, Satu Mare și Sălaj, și, în fi ne judeţele 
Constanţa și Tulcea. 

Această logică nu ar afecta în mod deosebit structura celorlalte regiuni de dezvoltare, care ar rămâ-
ne, cu excepţiile de mai sus, în mare, neafectată, adică: Cluj, Maramureș, Bistriţa-Năsăud; Brașov, Sibiu, 
Alba, Hunedoara; Timiș, Arad, Caraș-Severin; Gorj, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Olt; Suceava, Botoșani, Neamţ, 
Iași; Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi; Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călărași; București-Ilfov, Giurgiu, Teleorman; 
Prahova, Dâmboviţa, Argeș.

Ajustările făcute urmăresc aplicarea criteriului cultural, mai precis apartenenţa judeţelor la diferite 
regiuni istorico-geografi ce.

 4. Regiuni de dezvoltare delimitate pe baza unor criterii multidimensionale 
de omogenitate economică şi demografi că

În cele mai multe cazuri, clasifi carea regiunilor și defi nirea tipurilor de regiuni se poate face pe baza 
unor criterii și indicatori complecși, multidimensionali. Astfel, cea mai importantă metodă matematico-
statistică pentru clasifi carea multidimensională este analiza cluster, care poate fi  folosită în cazurile în 
care încercăm să grupăm, clasifi căm elemente similare dintr-un anumit punct de vedere. Obiectivul princi-
pal este acela de a clasifi ca teritoriile individuale – pe baza variabilelor utilizate – în grupuri omogene, ast-
fel ajungându-se la reducerea dimensiunilor. Această analiză poate fi  efectuată fără informaţii preliminare 
despre caracteristicile grupului, însă după analiză se vor forma tipurile unităţilor pe baza clasifi cării, aceas-
ta fi ind cea mai bună metodă pentru înţelegerea  formării diferitelor tipologii. Analiza cluster este cea mai 
reușită în cazul în care judeţele dintr-un grup au un grad de asemănare ridicat. La fi nalul analizei cluster 
o unitate poate fi  încadrată într-un singur grup și va fi  diferită de unităţile care sunt clasifi cate în celelalte 
clustere (Han – Kamber, 2004; 2007; Füstös et al., 2004; Székelyi – Barna, 2002; Kabai – Pálvölgyi, 1980).

Pentru gruparea judeţelor asemănătoare pe baza analizei cluster au fost luaţi în considerare urmă-
torii indici: 

• Populaţia rurală (%), 2008
• PIB/locuitor (PPP), 2008
• Rata șomajului (%), 2008
• Populaţia ocupată în C/D raportată la 1000 de locuitor, 2008
• ISD/locuitor (euro), 1990-2005
• Numărul autovehiculelor la 1000 de persoane, 2008
• Populaţia ocupată în sectorul primar (%), 2008
• Numărul medicilor la 1000 de persoane, 2008
• Numărul populaţiei cu studii superioare (%), 2008
• IMM/1000 locuitor, 2008

În prima etapă au rezultat două clustere: diferenţierea capitalei de restul judeţelor se poate scrie pe 
seama faptului că aici indicatorii analizaţi înregistrează valorile cele mai favorabile.

În cea de-a doua etapă au apărut trei clustere: alături de București, se evidenţiează un grup de judeţe 
reprezentate de Arad, Bihor, Constanţa, Sibiu, Brașov, Timiș, Cluj și Ilfov, cu procent ridicat de populaţie 
cu studii superioare și populaţie ocupată în cercetare și dezvoltare. Totodată, o serie de indicatori, ca 
IMM/1000 locuitori, PIB/locuitor și ISD/locuitor sau populaţia ocupată în sectorul terţiar prezintă valori 
ridicate în judeţele de mai sus. Practic, judeţele din primele două clustere sunt echialente cu centrele 
defi nite la subcapitolul IV. 2. În continuare, celelalte etape de defi nire a clusterelor indică o remarcabilă 
corelare cu situaţia din tabelul 1, pe baza căreia am defi nit centrele, sub-centrele, semi-periferiile și pe-
riferiile din România. Astfel, în cea de-a treia etapă a analizei cluster se diferenţiază un cluster format din 
trei judeţe: Alba, Hunedoara și Gorj, care, paradoxal, cu toate că au un nivel de dezvoltare economică 
mai ridicat, înregsitrează valori ridicate ale ratei șomajului. 

În etapa următoare se diferenţiază judeţele Iași, Dolj, Galaţi și Argeș. Aceste judeţe dispun de valori 
favorabile la doar câţiva dintre indicatorii selectaţi: judeţele Iași și Dolj la numărul de autovehicule/1000 de 
persoane, ratei populaţiei cu studii superioare și ponderea populaţiei ocupate în cercetare-dezvoltare. Ju-
deţele Argeș și Galaţi se încadrează în această clasă datorită volumului ridicat al investiţiilor străine directe.
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În ultima etapă se diferenţiază opt clustere: alături de judeţe Ialomiţa și Mehedinţi, se evidenţiază 
și un alt grup format din judeţele Botoșani, Vaslui, Călărași, Giurgiu și Teleorman. Nivelul de dezvoltare 
scăzut în cazul acestora, nivelul scăzut la serviciilor sanitare, lipsa diversifi cării structurilor economice 
(proporţia ridicată a persoanelor ocupată în sectorul primar) au contribuit la migraţia populaţiei, lăsând 
în urmă o populaţie intens ruralizată. În totalitate, aceste judeţe alcătuiesc grupul judeţelor cu dezavan-
taje multiple. 

Restul judeţelor nu alcătuiesc neapărat un singur cluster total omogen, distribuţia lor în funcţia vari-
abilelor utilizate și conform metodei analizei cluster folosite în SPSS fi ind foarte aleatorie. Astfel, intrând 
mai adânc in detalii, în pasul următor se observă separarea judeţului Tulcea, având un nivel de motoriza-
ţie si o infrastructură sanitară foarte scăzută, urmat de judeţul Caras-Severin pe fondul ponderii scăzute 
a populaţiei cu studii superioare. Nivelul scăzut al investiţiilor străine directe contribuie la individualiza-
rea judeţului Olt, fi ind urmat de separarea judeţelor Harghita si Covasna din cauza proporţiei reduse a 
populaţiei ocupate în sectorul C+D. Deoarece judeţele din afara celor 7 clustere menţionate alcătuiesc 
o grupare cu o eterogenitate mult mai ridicată, nu recurgem la explicarea fi ecăruia în parte, însă acest 
fapt nu înseamnă că ele alcătuiesc o grupare perfect omogenă. 

Desigur, și în cazul aplicării metodei cluster întrebarea de bază rămâne: cum grupăm în modul cel 
mai efi cient judeţele în entităţi teritoriale mai extinse. Mulţi analiști consideră că eșecul regiunilor poate 
fi  atribuit eterogenităţii acestora, sugerând că judeţele cu nivel de dezvoltare economică ridicat au fost 
încadrate în aceeași regiune cu judeţe mai puţin dezvoltate. Un exemplu tipic este regiunea Nord-Vest, 
unde nivelul de dezvoltare al zonei este mult afectat de judeţele cum ar fi  Sălaj și Bistriţa-Năsăud a căror 
poziţie este mai dezavantajată. Acest lucru este important și prin faptul că performanţa regiunilor este 
măsurată prin medii statistice, astfel în multe cazuri nivelul ridicat de dezvoltare al unor judeţe estom-
pează situaţia regiunilor afl ate în difi cultate din punct de vedere economic și social. În plus, localizarea 
periferică a unor municipii de rang I în cadrul ţării (Timișoara, Iași, Constanţa), respectiv în cadrul regiunii 
din care acestea fac parte (Brașov, Cluj-Napoca) au ca consecinţă reducerea abilităţii acestora de a pola-
riza teritoriul/regiunea. Astfel, și regiunile funcţionale pe care le polarizează aceste centre au extensiune 
teritorială diferită, grupând un număr diferit de judeţe.

Fig. 26. Gruparea judeţelor pe baza analizei cluster
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Prin combinarea analizei cluster cu zonele de infl uenţă teoretică ale centrelor urbane majore, a 
rezultă cea de-a patra variantă pentru reorganizarea regiunilor de dezvoltare: 1. Constanţa, Tulcea; 2. 
București-Ilfov, Călărași, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman; 3. Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea; 4. Iași, Botoșani, 
Suceava, Neamţ, Vaslui, Bacău; 5. Prahova, Dâmboviţa, Argeș; 6. Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi; 7. Ti-
miș, Arad, Caraș-Severin; 8. Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara; 9. Mureș, Harghita, Covasna, 10. Cluj, Bistriţa-
Năsăud, Sălaj; 11. Bihor, Satu Mare, Maramureș.

 Tabelul 7. Gruparea judeţelor în regiuni de dezvoltare în funcţie de aplicarea unor criterii de omogenitate/
eterogenitate economică, demografi că și culturală

Nr. 
crt. 
reg.

Scenariu I Scenariu II Scenariu III

Regiuni cu grad scăzut de 
omogenitate economică, 
organizate central-periferic

Regiuni cu grad ridicat de 
omogenitate culturală

Regiuni cu grad ridicat de 
omogenitate economică 

1 Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, 
Neamţ, Vaslui

Iași, Suceava, Botoșani, Neamţ Iași, Botoșani, Suceava, 
Neamţ, Vaslui, Bacău

2 Galaţi, Brăila, Vrancea, Buzău Bacău, Galaţi, Vaslui, Vrancea Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea

3 Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, 
Călărași

Brăila, Ialomiţa, Călărași, Buzău Constanţa, Tulcea

4 Prahova, Argeș, Dâmboviţa Constanţa, Tulcea Prahova, Dâmboviţa, Argeș

5 Timiș, Arad, Caraș-Severin, 
Hunedoara

Prahova, Argeș, Dâmboviţa Bihor, Satu Mare, 
Maramureș

6 Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș Bihor, Sălaj, Satu Mare Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj

7 Cluj, Sibiu, Alba și Bistriţa-Năsăud Cluj, Maramureș, Bistriţa-Năsăud Mureș, Harghita, Covasna

 Fig. 27. Gruparea judeţelor în regiuni de dezvoltare conform unor criterii multidimensionale de omogenitate 
economică și demografi că.
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Nr. 
crt. 
reg.

Scenariu I Scenariu II Scenariu III

Regiuni cu grad scăzut de 
omogenitate economică, 
organizate central-periferic

Regiuni cu grad ridicat de 
omogenitate culturală

Regiuni cu grad ridicat de 
omogenitate economică 

8 Brașov, Mureș, Harghita și Covasna Mureș, Harghita și Covasna București-Ilfov, Călărași, 
Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman

9 București-Ilfov, Teleorman, Giurgiu București-Ilfov, Teleorman, 
Giurgiu

Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, 
Mehedinţi

10 Gorj, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Olt Gorj, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Olt Brașov, Sibiu, Alba, 
Hunedoara

11 - Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara Timiș, Arad, Caraș-Severin

12 - Timiș, Arad, Caraș-Severin

 6. Evoluţia accesibilităţii rutiere a reşedinţelor de judeţ 
în cazul diferitelor scenarii de regionalizare

După cum s-a demonstrat anterior, locaţia geografi că are impact puternic asupra accesibilităţii și 
implicit asupra formării relaţiilor funcţionale. Dacă luăm în considerare relaţia multiplă dintre reședin-
ţele de judeţ localizate într-o regiune de dezvoltare drept factorul primordial în funcţionarea optimă a 
regiunii de dezvoltare rezultă datele cuprinse în tabelul 8. 

Tabelul 8. Accesibilitatea rutieră a reședinţelor de judeţ în cazul diferitelor regiuni și scenarii de regionalizare

Nr. 
crt. 
reg.

Scenariu I Scenariu II Scenariu III

A6 B7 A B A B

1 3.403 567 1.233 308 3.403 567

2 1.017 254 1.467 367 1.017 254

3 1.508 377 1.200 300 242 121

4 473 158 242 121 473 158

5 1.442 361 473 158 729 243

6 1.274 319 640 213 647 216

7 1.546 387 728 243 692 231

8 1.245 311 692 231 2.346 469

9 406 135 406 135 2.267 453

10 2.267 453 2.267 453 1.678 419

11 1.678 419 580 193

12 580 193

6 A = distanţa bilaterală cumulată existentă între reședinţele de judeţ componente ale regiunii în cauză (km).
7 B = distanţa medie între reședinţele de judeţ componente ale regiunii în cauză (km), calculată prin formula A/numărul 

reședinţelor de judeţ din regiunea respectivă.
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Presupunerea de bază în acest caz este că cu cât distanţa medie existentă între reședinţele de judeţ 
dintr-o regiune este mai mică cu atât interacţiunea acestor centre și subcentre teritoriale va fi  mai mare, 
argument important în defi nirea regiunilor funcţionale. Această abordare are și puncte slabe dacă luăm 
în calcul, de exemplu, că mărimea și rangul reședinţelor de judeţ poate să difere foarte mult, și ca ur-
mare impactul accesibilităţii fi zice asupra formării relaţiilor funcţionale între aceste centre să piardă din 
însemnătate. 

Din punctul de vedere al conexiunilor între centrele de judeţ, cel mai optim este scenariul II, cu 12 
regiuni de dezvoltare. În acest caz distanţa cumulată la nivelul celor 12 regiuni între reședinţele de judeţ, 
conform modelului aplicat, ar fi  de 967 km, respectiv 262 km dacă luăm în considerare distanţele medii 
ale valorilor regionale. Valorile similare obţinute pentru scenariul III (11 regiuni) sunt de 1.280 km și 302 km, 
respectiv pentru scenariul I (10 regiuni) de 1.458 km și 332 km. 

Din perspectiva conexiunilor rutiere dintre regiunile propuse în diferitele scenarii cele mai reușite 
sunt regiunea alcătuită din București-Ilfov, Teleorman, Giurgiu (406 km/135 km), regiunea formată din 
judeţele Argeș, Dâmboviţa și Prahova (473 km/178 km), și care, de altfel, se regăsește în toate cele trei 
scenarii, și, în mod evident, cea mai mică regiune propusă formată din judeţele Constanţa și Tulcea. 
Distanţele maxime se înregistrează în cazul judeţelor care formează în prezent regiunea Nord-Est (3.403 
km/567 km) conform scenariilor I și III, respectiv regiunea Sud-Vest (2.267 km/453 km). Astfel, dintre 
regiunile existente în prezent, și care apar și în cele trei scenarii de regionalizare, numai regiunea Vest 
reușește să ocupe poziţie interimară în privinţa conexiunilor dintre centrele de judeţ.

Pe de altă parte, situaţia actuală, cu 8 regiuni de dezvoltare (din punctul de vedere al conexiunilor 
spaţiale sunt, de fapt, 7 regiuni), reprezintă situaţia cea mai dezavantajoasă, cu distanţe de 3.652 km 
și 602 km. Regiunea cea mai reușită din acest punct de vedere în momentul actual este regiunea Vest 
(1.442 km și 361 km), în schimb regiunea Sud, formată din șapte judeţe, înregistrează 5,895 km și 842 km 
în privinţa mediei conexiunilor rutiere bilaterale existente între reședinţele de judeţ. 
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Anexa 1

Fig. 28. Impactul drumurilor de mare viteză (autostrăzile A1, A3, drumurile expres Sibiu-Făgăraș și Sebeș-Turda) 
asupra evoluţiei zonei de infl uenţă a municipiului Brașov în Regiunea de Dezvoltare Centru. Situaţia actuală 
este reprezentată în fi gura de jos. (Máthé Cs., 2011)
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Anexa 2 

Distanţele rutiere cumulate între un municipiu și toate celelalte existente în același regiune de dezvoltare

Municipiu Distanţa cumulată 
(km)

Municipiu Distanţa cumulată 
(km)

Regiunea Nord-Est Pitești 2,059
Pașcani 1,552 Alexandria 2,079

Roman 1,581 Olteniţa 2,100

Fălticeni 1,658 Roșiori de Vede 2,225

Piatra-Neamţ 1,743 Câmpulung 2,326

Suceava 1,829 Slobozia 2,439

Bacău 1,871 Curtea de Argeș 2,493

Botoșani 1,938 Călărași 2,524

Iași 2,010 Turnu Măgurele 2,643

Moinești 2,163 Fetești 3,023

Vaslui 2,195 Total 35,365

Dorohoi 2,216 Regiunea Sud-Vest
Rădăuţi 2,221 Craiova 894

Câmpulung Moldovenesc 2,328 Băilești 1,160

Onești 2,378 Calafat 1,290

Bârlad 2,663 Târgu Jiu 1,230

Huși 2,701 Motru 1,123

Vatra Dornei 2,708 Drobeta-Turnu Severin 1,172

Total 35,756 Orșova 1,375

Regiunea Sud-Est Slatina 1,084

Brăila 1,127 Caracal 1,171

Râmnicu Sărat 1,217 Râmnicu Vâlcea 1,415

Galaţi 1,284 Drăgășani 1,188

Focșani 1,294 Total 13,102

Tecuci 1,381 Regiunea Vest
Buzău 1,398 Hunedoara 950

Tulcea 1,526 Deva 957

Medgidia 1,611 Caransebeș 1,081

Adjud 1,665 Orăștie 1,091

Constanţa 1,732 Lugoj 1,120

Mangalia 2,115 Vulcan 1,192

Total 16,349 Brad 1,205

Regiunea Sud Petroșani 1,249

Ploiești 1,798 Lupeni 1,267

Târgoviște 1,836 Reșiţa 1,336

Moreni 1,873 Timișoara 1,591

Urziceni 1,889 Arad 1,741

Câmpina 2,014 Total 14,779

Giurgiu 2,045
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Municipiu Distanţa cumulată 
(km)

Municipiu Distanţa cumulată 
(km)

Regiunea Nord-Vest Regiunea Centru

Zalău 1,405 Sighișoara 1,830

Cluj-Napoca 1,565 Mediaș 1,874

Dej 1,606 Odorheiu Secuiesc 1,896

Gherla 1,639 Făgăraș 1,964

Marghita 1,715 Târnăveni 1,968

Baia Mare 1,736 Târgu Mureș 2,007

Turda 1,812 Blaj 2,210

Satu Mare 1,814 Sibiu 2,240

Carei 1,820 Codlea 2,301

Câmpia Turzii 1,887 Reghin 2,303

Oradea 1,982 Miercurea Ciuc 2,315

Beiuș 2,072 Brașov 2,356

Sighetu Marmaţiei 2,196 Gheorgheni 2,429

Bistriţa 2,246 Sfântu Gheorghe 2,461

Salonta 2,398 Săcele 2,530

Total 27,895 Aiud 2,695

Sebeș 2,719

Alba Iulia 2,721

Topliţa 2,763

Târgu Secuiesc 2,787

Total 46,366
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DESPRE INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR 
NAŢIONALE

ABOUT THE ROMANIAN INSTITUTE FOR RESEARCH ON NATIONAL MINORITIES

A NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETRŐL

INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE (ISPMN) funcţionează ca 
instituţie publică și ca personalitate juridică în subordinea Guvernului și în coordonarea Departametului 
pentru Relaţii Interetnice. Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca.

Scop și activităţi de bază 
Studierea și cercetarea inter- și pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării și exprimării identităţii etnice, 
studierea aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale 
minorităţilor naţionale și ale altor comunităţi etnice din România.

Direcţii principale de cercetare
Schimbare de abordare în România, în domeniul politicilor faţă de minorităţile naţionale: analiza 
politico-instituţională a istoriei recente;
Dinamica etno-demografică a minorităţilor din România;
Revitalizare etnică sau asimilare? Identităţi în tranziţie, analiza transformărilor identitare la minorităţile 
etnice din România;
Analiza rolului jucat de etnicitate în dinamica stratificării sociale din România;
Patrimoniul cultural instituţional al minorităţilor din România;
Patternuri ale segregării etnice;
Bilingvismul: modalităţi de producere, atitudini și politici publice;
Noi imigranţi în România: modele de încorporare și integrare.

The ROMANIAN INSTITUTE FOR RESEARCH ON NATIONAL MINORITIES (RIRNM) is a legally constituted 
public entity under the authority of the Romanian Government. It is based in Cluj-Napoca.

 Aim 
The inter- and multidisciplinary study and research of the preservation, development and expression 
of ethnic identity, as well as social, historic, cultural, linguistic, religious or other aspects of national 
minorities and of other ethnic communities in Romania.

 Major research areas
Changing policies regarding national minorities in Romania: political and institutional analyses of recent 
history;
Ethno-demographic dynamics of minorities in Romania;
Identities in transition – ethnic enlivening or assimilation? (analysis of transformations in the identity of 
national minorities from Romania);
Analysis of the role of ethnicity in the social stratification dynamics in Romania;
The institutional cultural heritage of minorities in Romania;
Ethnic segregation patterns;
Bilingualism: ways of generating bilingualism, public attitudes and policies;
Recent immigrants to Romania: patterns of social and economic integration.

INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂȚILOR NAȚIONALE (ISPMN) funcționează ca 
instituție publică și ca personalitate juridică în subordinea Guvernului și sub coordonarea Departamen-
tului pentru Relații Interetnice. Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca.
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A kolozsvári székhelyű, jogi személyként működő NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET (NKI) a Román 
Kormány hatáskörébe tartozó közintézmény.

 Célok
A romániai nemzeti kisebbségek és más etnikai közösségek etnikai identitásmegőrzésének, 
-változásainak, -kifejeződésének, valamint ezek szociológiai, történelmi, kulturális, nyelvészeti, vallásos 
és más jellegű aspektusainak kutatása, tanulmányozása.

 Főbb kutatási irányvonalak 
A romániai kisebbségpolitikában történő változások elemzése: jelenkortörténetre vonatkozó 
intézmény-politikai elemzések; 
A romániai kisebbségek népességdemográfiai jellemzői;
Átmeneti identitások – etnikai revitalizálás vagy asszimiláció? (a romániai kisebbségek identitásában 
végbemenő változások elemzése);
Az etnicitás szerepe a társadalmi rétegződésben;
A romániai nemzeti kisebbségek kulturális öröksége;
Az etnikai szegregáció modelljei;
A kétnyelvűség módozatai, az ehhez kapcsolódó attitűdök és közpolitikák; 
Új bevándorlók Romániában: társadalmi és gazdasági beilleszkedési modellek.

intézménypolitikai elemzések;
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