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Abstract. The development of the connections between cities and their 
surrounding spaces led to the creation of highly complex emergent 
structures, which require particular attention from specialists and decision-
makers. This study emphasizes the importance of regional development 
hubs in space organization with superior economic dynamics, due to the 
influence exerted by the polarizing city on the economic assets in the 
neighboring territorial systems. One other goal of the current study is to 
identify the factors that contribute to organizing space in areas of urban 
influence, as a result of the establishment of complex linkages between the 
development hub and the surrounding space. Special attention was paid to 
the role of the entrepreneurial sector in space organizing, as the areas 
analyzed are characterized by a steep dynamic of the entrepreneurial 
sector. 
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1. Introducere 

În urma cercetărilor întreprinse pentru 
elaborarea Strategiei de Dezvoltare  
Policentri că a României au evidenţi at 
importanţa deosebită a sectorului  

antreprenorial în di nami ca polilor de 
dezvol tare , determinări analizate în 
numeroase abordări academi ce (Carree 
şi Thurik , 2003; Audretsch şi Keilbach, 
2004; Evans şi Leighton, 1990; 
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Reynol ds, 1997; Rotefoss şi Kolverei d, 
2005; Grilo şi Thurik, 2008). 
 
În acest studi u, autorii îşi  propun să 
evidenţieze modul în care sectorul  
antreprenorial poate contribui la 
dezvol tarea capaci tăţii de pol arizare a 
unui sistem teritori al, pri n accentuarea 
transferul ui de i novaţie  şi  bune 
practi ci de l a nivel ul suprasistemelor  
până la nivel  local. 
 
Rol ul  sectorul ui  antreprenorial  în 
dezvoltarea economiilor  teritori ale 
este  bi ne evi denţi at în ţăril e  foste 
comuniste , unde acest sector  este  în 
curs de dezvol tare , prezentând în 
profil  teritori al di ferenţi eri 
importante între  diferi tele  categorii 
de poli  de dezvoltare. Di ferenţier ile 
evi dente de dezvoltare  a sectorul ui 
antreprenori al  au fost anali zate  în 
funcţie  de percepţi a asupra 
antreprenori atul  din partea 
autorităţilor  şi  populaţiei , 
dezvoltarea sectorul ui  antreprenori al 
fiind condi ţionată de percepţi a 
i ndivi duală şi co lecti vă asupra 
dezvoltării  unor acti vităţi economi ce 
(Krueger  şi Brazeal, 1994; Koelli nger 
e t al.,  2007; Lüthje  şi  Franke, 2003; 
Segal  e t al.,  2005).  
 
Dezvol tarea sectorului antreprenorial  
este puterni c infl uenţată de ambientul  
socio-economic în care este luată 
decizia de a dezvolta o afacere, în 
profil teritori al fiind evi dente 
diferenţierile între urban şi rural  
(Falck, 2007), precum şi între urban, 
zona de infl uenţă urbană şi  ariile  
profund dezavantajate. 
 
În lucrăril e  de speci al itate 
antreprenori atul  apare ca un rezul tat 
al  unei  experi enţe  profesi onal e  di n 
perioada post-educaţional ă, i dee 

care surpri nde importanţa 
i nformaţi ei  în dezvol tarea acestui 
sector economi c.  
 
De asemenea, s-a observat că odată cu 
apariţia unor iniţiative antreprenoriale, 
apar imediat efecte de multiplicare 
teritorială prin apariţia altor iniţiative, 
ca urmare a avantajelor obţinute prin 
asumarea unor riscuri şi evidenţa unor 
rezultate pozitive. 
 
Legătura dintre dezvoltarea sectorul  
antreprenorial şi structurarea 
teritorială a reţelelor policentri ce se  
materializează pri n "cl usterizarea" 
unităţilor de producţie în funcţie de 
favorabilităţile în materie de i novaţie, 
şi alte  beneficii o ferite de fiecare pol  
de dezvoltare . Dezvol tarea acestor  
clustere economi ce contribuie la 
evoluţia capacităţii de pol arizare a 
aşezărilor, modifi cările la nivelul  
sectorul ui antreprenorial  fiind 
resimţite la nivelul aşezărilor din 
reţeua subordonată (Peptenatu e t al.,  
2009). Această idee este întâlnită în 
numeroase studii de specialitate în 
care este sublini ată importanţa 
acti vităţii  companiilor în dezvoltarea 
capacităţii de polari zare. 
 
Structurarea reţelelor policentri ce în 
mai multe nivele de dezvoltare, 
permite  cl usterelor asociate să 
dezvol te relaţii de cooperare, care  în 
final să conducă la creşterea 
complexităţii şi competitivităţii  
teritoriale (Ianos et al. , 2009, Peptenatu 
et al.,  2010). 
 
Importanţa antreprenori atului este  
dată de capacitatea acestui sector de a 
dinami za celelal te sectoare ale  
economiei locale, datorită încărcăturii  
de inovaţie pe care o  transmite la 
nivelul acestora, contribuind deci siv la 
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dezvol tarea endogenă a sistemelor  
teritoriale . 
 
Iniţiativa antreprenorială contribuie la 
creşterea complexităţii sistemelor  
teritoriale prin dezvoltarea relaţiilor  
cu al te firme, care pot dezvol ta 
acti vităţi  economice în aval sau în 
amonte, si stemele teri toriale  
dezvol tând o  capaci tate  mai mare de 
adaptare la impulsurile decizionale  
externe.  
 
Capacitatea de adaptare este  
principala caracteristică a sectorului  
antreprenorial, ceea ce îl face foarte  
dinami c, într-o rel aţionare directă cu 
celelalte componente ale  sistemului  
teritorial. Acest proces compl ex este  
uşor  de i denti ficat l a ni velul sistemelor  
rurale , unde aceste rel aţionări sunt 
uşor  de i denti ficat. 
 
Un aspect interesant în studi ul 
antreprenori atul ui  este  analiza 
relaţiei  di ntre  antreprenori at şi 
nivel ul  de educaţie, între  cel e două 
componente fii nd o  rel aţi e de di rectă 
proporţionalitate. Analizele în profil  
teritorial ale sectorului antreprenorial  
scot în evidenţă o condiţionare majoră, 
accesibilitatea, în funcţie de care aceste  
relaţionări influenţează gradul de 
transfer al inovaţiei şi bunelor practici  
la nivelul si stemul ui de teritorial. 
 
Accentuarea di sparităţilor teritori ale, 
după căderea sistemul ui comuni st, a 
pus factorii de decizie în faţa unor 
provocări majore legate de găsirea 
strategiilor eficiente de atenuare a 
dezechilibrelor criti ce din sistemele 
regionale de aşezări.  
 
Strategia de dezvoltare  poli centri că 
porneşte de la ideea că o aşezare 
umană se poate impune într-un 

sistemul de aşezări prin capacitatea sa 
de a funcţiona ca un hub de 
redistribuire a i nformaţiei (după un 
anumi t nivel de transformare) 
indispensabil ă dezvoltării sistemelor  
locale polari zate (Ianoş, 1997). 
 
Reţeaua de aşezări poate fi consi derată 
drept o coloana vertebral ă a unui  
sistem teritori al, policentrismul  
asigurând transmiterea dezvoltării în 
mod eficient şi armonios la nivelul  
întregului teritori u.  
 
Ideea importanţei unui pol de 
dezvol tare  într-un spaţi u geografi c 
apare în numeroase studii asupra 
centralităţii (Ianoş, 1997). 
 
Strategia de dezvoltare  poli centri că 
permite dezvoltarea sectorului  
antreprenorial prin avantajele  specifi ce  
oferite dezvoltării economice în profil  
teritorial,  un principi u de bază al  
policentrismul ui fiind proximitatea 
geografi că, în funcţie de care inovaţia 
se propagă în teritori u. 
 
Legătura di ntre policentri sm şi  
antreprenoriat este evi dentă în studiile  
despre comerţul electronic, efi cienţa 
punctelor de l ucru în teritori u fiind 
determi nată de localizarea geografi că 
la nivel ul palierelor reţelei  
policentri ce, contribuind la 
dezvol tarea conexiunii dintre firme, 
furnizori şi clienţi . 
 
Importanţa strategi ei de dezvoltare  
policentri că în dezvoltarea sectorului  
antrepenorial a fost anali zată în 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest, una 
dintre cele opt regi uni de dezvoltare  
ale României. Cercetările au demarat 
în 2008 pentru elaborarea strategiei de 
dezvol tare policentri că a României în 
orizontul 2030. 
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2. Metodologie  

Aprecierea rolul ui sectorului  
antreprenorial în dezvoltarea reţelelor  
policentri ce regionale s-a realizat prin 
măsurarea capacităţii de polarizare a 
fiecărei aşezări din Regiunea de 
Dezvol tare  Sud-Vest (Tabel 1) şi  
analiza dezvoltării structurale  a 
sectorul ui antreprenorial în fiecare pol  
de dezvoltare. În acest studi u a fost 
elaborat contextul teoreti c al strategiei  
de dezvoltare policentri că a României, 
şi s-a proiectat reţeaua poli centri că 
regională pe baza evol uţiei naturale  a 
sistemului  de aşezări umane. La 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-
Vest s-au identifi cat aşezările rurale cu 
funcţie de rol central, considerate hub-
uri de redi stribuire a i nformaţiei în 
reţelele subordonate. 
 
Policentrismul este un pri nci pi u bazat 
pe ideea promovarii mai multor centre  
de decizie. În planifi carea teri toriul ui, 
conceptul  presupune o abordare 
complexă a dezvoltării teritori ale, 
bazată pe capacitatea unor aşezări de a 
propaga dezvol tare în sistemul  
subordonat (Peptenatu et al.,  2009). 
Elaborarea unor strategii specifi ce  
pentru aceste aşezări contribuie la 
propagarea unei noi calităţi  la nivelul  
reţelei poli centri ce. Încurajarea 
sectorului antreprenorial, particularizată 
pentru fiecare tip de pol de dezvoltare, 
poate contribui la creşterea complexităţii 
relaţiilor dintre nucleele reţelei 
policentrice, contribuind la consolidarea 
reţelei de poli de dezvoltare şi centre de 
creştere. 
 
Relaţiile dintre polii de dezvoltare au 
fost analizate pornind de la modul în 
care companiile se  dezvoltă în 
teritoriu, conturându-se o reţea de 
vectori de dezvoltare, care reprezintă 
atât direcţile cât şi un anumit ti p de 

încărcătura calitativă a dezvoltării,  
dinspre polii de dezvoltare de rang 
superior spre cei subordonaţi . 
 
Studi ul a urmărit felul  în care spaţiul  
dintre polii de dezvol tare se  
structurează în lungul culoarelor de 
accesibilitate , prin localizarea unor 
acti vităţi în lungul lor. În funcţi e de 
modul şi complexitatea structurării am 
propus două concepte, cel de axă 
structurantă (un aliniament capabil,  
prin favorabilităţile oferite, să atragă 
investi ţii, care să permită o  dezvoltare  
superioară pe traseele de accesibilitate  
dintre polii de dezvol tare) şi cel de 
culoar de dezvoltare (un ali niament cu 
un nivel superior  de structurare). 
 
Strategia de dezvoltare policentrică se  
bazează pe un model integrat, ce  
cuprinde mai multe nivele strategice: 
capitala, polii naţionali de dezvoltare, 
poli regionali de dezvoltare, poli de 
dezvoltare intraregională, polii locali de 
dezvoltare şi centrele de creştere. În 
acest model de dezvoltare, capitala are  
rolul strategic major de a realiza 
strategia cadru a dezvoltării naţionale şi 
regionale. La acest nivel strategic sunt 
stabilite coordonatele dezvoltării 
mediului economic naţional şi regional. 
 
În studi ul de faţă s-a realizat o anali ză 
a intensităţii legăturilor dintre  
componentele sistemului de aşezări, 
pe baza a cinci criterii: mărimea şi  
atractivi tatea demografică, puterea şi  
competitivitatea economice, capacitatea 
de polarizare prin servicii aprţinând 
terţiarului superior, numărul de oraşe 
de rang inferior din zona de influenţă, 
reprezentativitatea teritori ală şi  
perspectivele  de sprijinire  a 
consolidării sistemul ui regional de 
aşezări. În urma agregării acestor  
indi catori s-a obţinut un indi ce al  
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capacităţii de polarizare (CIP) pe baza 
căruia s-au ierarhizat polii de 
dezvol tare pentru Regi unea de 
Dezvol tare Sud-Vest (Tabelul 1) 
(Peptenatu e t al. , 2009). 
 
Polii naţionali de dezvoltare (Fig.1)  
sunt aşezările  urbane cu cea mai mare 
capacitate de pol arizare di n regi unile  
de dezvoltare , realizând legătura 
funcţională  cu capital a, având rolul de 
coordonare a di stribuirii informaţiei  
de la nivelul capitalei la nivelul  
întregului spaţi u regional. În modelul  
propus aceste “capitale regional e” au 
rolul de a adapta strategiile naţionale  
de dezvol tare în funcţie de 
specifi cităţile fi ecărei regiuni . În 
prezentul studi u, s-a insistat pe 
complexitatea polilor naţionali,  aceştia 
oferind numeroase oportunităţi de 
dezvol tare a unei afaceri , datori tă 
concentrării mari de informaţie . 
 
Polii regionali de dezvoltare sunt 
aşezări urbane cu o capacitate de 
polarizare inferioară polilor naţionali, 
consolidată prin funcţiile administrative 
deţinute în timp.  
 
Această categorie este reprezentată de 
actual ele reşedinţe de judeţ, care  
datorită funcţiei admini strative s-au 
impus categori c în sistemele urbane 
judeţene. Începând cu această 
categorie de poli de dezvoltare creşte  
gradul de specifi citate al strategiilor  
de dezvoltare, fiecare pol înregistrând 
un anumit context teritorial , în funcţie  
de care sunt stabilite  impulsurile  
decizionale necesare unei dinami ci  
teritoriale  proiectate .  
 
O categorie aparte de poli de 
dezvol tare sunt cei intraregionali,  
reprezentaţi de anumite oraşe, care  au 
benefi ciat de un context regional de 

favorabilităţi , care a contribuit la 
creşterea capacităţii lor  de polarizare 
comparabile cu reşedinţele de judeţ. 
Contextul regional este legat de 
dezvol tarea unor activităţi economi ce 
de importanţă regional ă sau naţional ă, 
care  le-a ajutat să se  impună în 
sistemul regional  de aşezări. 
 
Polii locali de dezvoltare şi centrele de 
creştere  sunt pri nci palele  hub-uri de 
transformare şi redi stribuire a 
informaţi ei către  spaţiul rural, izol at 
geografi c de polii naţionali şi  
regionali.  Centrele de creştere sunt 
categorii aparte de poli de creştere, a 
căror  importanţă este dată de rolul  
potenţial în dezvoltarea ariilor  
profund dezavantajate.  
 
Cuantifi carea rolul ui sectorului  
antreprenorial în structurarea Reţelei  
Policentri ce Sud-Vest s-a realizat prin 
analiza indi catorilor economici de 
bază l a nivel de aşezare şi cod CAEN 
(Clasifi carea Acti vitatilor din 
Economia Naţionala). Pentru obţinerea 
unei imaginii relevante asupra asupra 
dezvol tării sectorul ui antreprenorial în 
fiecare pol de dezvoltare , s-a analizat 
numărul de salari aţi pentru fiecare cod 
CAEN, pentru a evita includerea 
companiilor care nu au activi tate . 
 
 Analiza repartiţiei salari aţilor pe 
coduri CAEN a condus la realizarea 
unui profil funcţional pentru fi ecare 
categorie de poli de dezvoltare. În 
acest studiu s-au ales o serie de poli de 
dezvol tare reprezentativi pentru 
fiecare categorie ierarhi că (Craiova, 
Slati na, Strehaia şi Pătulele). 
 

3. Rezultate 

Anali zel e  de detali u asupra 
sectorul ui  antreprenorial , reali zate  l a 
nivel ul  categoriilor  de poli  de 
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dezvoltare , arată importanţa acestui 
domeni u în determi narea capaci tăţii 
de pol ari zare a fi ecărui  si stem 
teri tori al  în parte. 
 
Pri n analize stati sti ce  au fost 
ierarhi zaţi  polii  de dezvoltare în 
funcţie  de capacitatea lor  de 
pol ari zare. Pentru fiecare ni vel 
ierarhi c s-au realizat profile 
funcţionale  la nivel ul  unor si steme 
teri tori ale  reprezentative, urmări ndu-
se modul  în care un anumit profil 
funcţional  poate  i nfluenţa capaci tatea 
de pol ari zare. 
 
Reţeaua poli centrică Sud-Vest este  
coordonată de oraşul Craiova, ce se  
impune în reţeaua de aşezări a regi unii  
prin capacitatea superioară de 
polarizare.  
 
Analiza stati stică şi cercetările de teren 
au condus la structurarea unei reţele  
policentri ce regionale , în care oraşul  
Craiova are rolul pri nci pal în 
transmiterea în teritori u a informaţiei  
indispensabile  dezvoltării (Fig. 1). 
 
Dinami ca accentuată a numărului de 
companii l a acest nivel  al reţelei  
policentri ce a condus la un mod 
interesat de restructurare funcţională a 
spaţiul ui (Fig . 2). Astfel , în l ungul  
principalelor culoare de accesibilitate  
s-au dezvoltat activităţi economi ce noi, 
s-au şi-au extins activitatea către  
periferi e, unde au găsit numeroase 
avantaje  competi tive. Dezvoltarea 
acti vităţii economi ce şi a relaţiilor  
dintre oraşul  Craiova şi spaţi ul rural  
din jur  a condus la constituirea unei  
zone metropolitane, care să optimizeze 
funcţional aceste relaţii, în funcţie de 
procesele  teri toriale complexe din 
aceste structuri emergente. În figura 2 
se observă o structurare funcţională în 

afara ariei metropolitane, ceea ce  
ridică în prezent problema extinderii  
spaţiul ui metropolitan. 
 
Oraşul  Craiova se remarcă printr-o  
dinami că accentuată a sectorului  
antreprenorial, la nivelul  anul ui 2009, 
având peste 12500 de fi rme şi peste  
75000 de angajaţi, fii nd principalul  
furnizor de locuri de muncă din 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest. 
Statutul de capitală regional ă a făcut 
ca numeroase companii să îşi deschi dă 
aici filial e regionale, care mai apoi au 
deschi s puncte de l ucru, sau alte  
filiale, în polii de dezvoltare regionali.  
Analiza profilul ui funcţional al pol ului  
naţional de dezvoltare scoate în 
evidenţă ponderea ridi cată a 
salari aţilor în i ndustria prel ucrătoare 
şi în comerţ, celel alte sectoare 
economi ce deţinând o pondere redusă. 
 
Polii de dezvoltare regionali  sunt 
reprezentanţi de reşedinţele de judeţ, 
care prin statutul deţinut, s-au impus 
în reţelele regionale prin capacitatea de 
polarizare net superioară celorlalte  
categorii de poli de dezvoltare . În zona 
studiată sunt patru poli de dezvoltare  
din această categorie, fiecare cu peste  
3000 de firme şi peste 25000 de 
angajaţi : Tg. Jiu, Dr. Tr. Severin, Slatina 
şi Rm. Vâlcea. Această categorie de poli 
de dezvoltare  a înregi strat cea mai  
severă reducere a numărului de 
companii, datorită crizei economice, ce  
a obligat marile companii să îşi reducă 
filialele localizate la acest nivel al 
reţelei policentrice. În toate cele patru 
oraşe reducerea a fost de peste 25%, şi  
această tendinţă poate continua în lipsa 
unor intervenţii de la nivelul  
suprasistemului naţional, pentru 
oferirea unor avantaje pentru 
investiţiile realizate la acest nivel al  
reţelei policentri ce. 
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Fig. 1. Reţeaua policentrică Sud-Vest 
Sursa: Peptenatu, 2009, cu completări 

 
 

 
Fig. 2. Structurarea funcţională a spaţiului în zona metropolitană a oraşului Craiova 
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Monitori zarea polilor regionali de 
dezvol tare  în perioada crizei  
economi ce, a subli niat importanţa 
complexităţii funcţionale în atenuarea 
dezechilibrelor determinate de acest 
impul s negativ major . Oraşul Dr. Tr. 
Severi n a înregistrat cea mai severă 
scădere a numărul ui de locuri de 
muncă (cu peste 50%), odată cu 
declanşarea cri zei economice. Efectele  
s-au resimţit  la nivelul întregii reţele  
policentri ce subordonate unde 
scăderea numărul ui de locuri de 
muncă a fost foarte  importantă. 
 
Un profil funcţional asemănător este  
cel al polilor intraregionali, care deşi  
nu au benefici at de avantajele funcţiei  
admini strative, au căpătat o capacitate  
de polari zare comparabilă cu cea a 
polilor regionali . În acestă categorie  
intră oraşel e: Caracal, Filiaşi , Motru, 
Calafat, Drăgăşani  şi Orşova, fi ecare 
benefi ciind de avantajele  unui anumit 
context geografi c sau politi c. În aceste  
oraşe sectorul antreprenorial  s-a 
dezvol tat în aceleaşi coordonate ale  
categoriei anterioare, cu menţi unea că 
efectele cri zei economice sunt foarte  
diferi te în funcţie de complexi tatea 
funcţională a fi ecărui pol de 
dezvol tare . Existenţa unor unităţi de 
producţie competitive şi un număr 
mare de activităţi economi ce (peste  
600 de firme înregistrate) au făcut ca 
în oraşele Caracal şi Drăgăşani  
evoluţia negativă să fie atenuată faţă 
de celel ate oraşe din acestă categorie, 
care , la începutul anul ui 2010, mai  
aveau circa 300 de firme cu mai puţin 
de 3000 de angajaţi în fiecare oraş. 

  
Analiza sectorul ui antreprenorial în 
polii locali de dezvoltare , scoate  în 
evidenţă situaţii foarte diferi te în 
privinţa rolul ui sectorului  
antreprenorial în evol uţia capacităţii  

de polarizare. Polii locali de 
dezvol tare  Balş şi  Corabia se remarcă 
prin numărul de companii,  cu peste  
450 de firme fiecare. În aceşti poli de 
dezvol tare s-au menţinut platformele 
industrial di n perioada comuni stă, 
unde s-au dezvoltat activităţi  
economi ce de importanţă naţional ă, 
care au contribuit la o menţinere a 
capacităţii endogene de dezvoltare, 
superioară celorlalţi poli locali. În 
prezent aceste companii  oferă peste  
1500 de locuri de muncă în oraşul  
Corabia, şi peste 4000 de locuri de 
muncă în oraşul Balş. La pol ul opus se  
află polii de dezvoltare în care su 
desfiinţat marile companii, înfiinţate  
în perioada comunistă, şi care astăzi  
au circa 200 de companii fiecare, cu o  
cifra de afaceri şi profit foarte reduse. 
Un exempl u elocvent este oraşul  
Strehaia în care, înainte de 1990, 
companiile ofereau peste 3000 de 
locuri de muncă, pe când astăzi sunt 
circa 500 de locuri de muncă. 
 
Analiza profil ului funcţional în polii  
locali de dezvoltare arată nevoi a de 
strategii de susţi nere a sectorului  
antreprenorial pentru dezvoltarea 
complexităţii teritoriale . La nivelul  
anul ui 2009 se constată un număr 
redus de salari aţi concentraţi în mare 
parte în comerţ şi industria 
prelucrătoare, şi un număr foarte  
redus de angajaţi în servicii . 
 
La nivelul ultimului palier decizional, 
cel al centrelor de creştere, 
complexitatea funcţional ă a sistemelor  
teritoriale este  foarte redusă, factorii  
de decizie fiind confruntaţi  cu 
disfuncţionalităţi economice majore. 
Singurele activităţi economi ce care 
contribuie la dinamica acestor sisteme 
teritoriale  sunt comerţul şi industria 
alimentară.  
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4. Concluzii 

Analiza rolul ui sectorului  
antreprenorial la nivel ul reţeleor  
policentri ce regionale  subliniază 
diferenţieri evi dente între polii de 
dezvol tare privind structura şi  
complexitatea funcţională. Pozi ţia 
privilegiată a polilor de importanţă 
naţională, care beneficiază de 
numeroase avantaje competitive, face 
ca sectorul antreprenorial să 
înregistreze o dinami că superioară 
polilor regionali şi locali. Analizele de 
detaliu realizate asupra oraşului  
Craiova au scos în evidenţă o  di nami că 
spectaculoasă a serviciilor oferite atât 
populaţiei  oraşul ui cât şi  popul aţiei  
din zona metropolitană.  
 
Cercetările reali zate la nivel ul polilor  
de dezvoltare di n Regiunea de 
Dezvol tare Sud-Vest Olteni a au arătat 
determi narea di rectă dintre di nami ca 
sectorul ui antreprenori al şi capaci tatea 
de pol arizare a si stemului teri torial  
studiat, relaţionare întâlni tă în 
numeroase studii de specialitate  
(Humeau et al.,  2010). 
 
Studi ul sectorului antreprenorial  în 
polii locali de dezvol tare  şi în centrele  
de creştere au evi denţi at importanţa 
acestui sector economi c în regenerarea 
economiilor locale, o serie de iniţiative 
antreprenoriale contribuind la 
atenuarea disfuncţionalităţilor generate 
de lipsa locurilor de muncă din mediul  
rural . Mai mult de cât apariţia unor 
iniţiative antreprenoriale în mediul  
rural a sporit încrederea altor  
investi tori, care au demarat investiţii  
în mediul rural (Peptenatu, 2009). 
 
Analiza rolului sectorului antreprenorial 
în dezvoltarea capacităţii de polarizare 
a unui sistem teritorial arată într-un 
mod foarte clar dependenţa dintre o  

anumită dinamică economică şi  
capacitatea unui sistem teritorial de a 
difuza în reţelele de aşezări  
“dezvoltare”. 
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