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Abstract. The pape r is pa rt of the re search proje ct „OpenGIS system to monitor the impact of
spatial planning policies - GISTEREG”, coordinated by NRI URBA N-INCE RC, URBA NPROIECT bra nch,
aiming to use the Ge ogra phica l Informa tion Systems to analyze the im pact of regional developme nt
and spa tia l pla nning policies ove r the reg ions of developme nt a nd adminis tra tive units of Romania.
The pape r summa rizes the final re sult, consis ting of the ide ntifica tion of disfavore d areas, whe re
interve ntions constitute a priority.
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1. Introducere
Lucrarea face parte din proiectul de cerce tare susţinut
de Centrul Naţional de Management Programe al
Ministerului Educaţiei şi Ce rcetă rii prin grantul nr.
1206, „Sistem informatic de tip Open GIS pentru
monitorizarea impactului politicilor de amenajare a
teritoriului - GISTEREG”, coordonat de INCD
URBA NPROIECT, Bucureşti, având ca pa rtene ri: SC
Electrovâlcea SRL, Râmnicu Vâlcea; Centrul de
Documenta re
pentru Construcţii,
Arhite ctură,
Urbanism şi Amenaja rea Teritoriului, Bucureşti şi
Institutul de Ge ografie al Academie i Române,
Bucureşti. Obiectivul lucră rii a fost de a elabora o
metodologie de utiliza re a Sistemelor Informaţionale
Geografice de tip OpenGIS pentru a analiza impactul
politicilor de dezvolta re regională şi amenajare a
teritoriului la nivelul regiunilor de dezvoltare şi
unităţilor administrativ-te ritoriale din România (Tache,
2008).

Pentru identifica rea acestora s-au folos it 68 de
indicatori statistici grupa ţi în 6 grupe. În selectarea
indicatorilor s-a urmărit atât evidenţie rea elementelor
cantitative cât şi a celor calitative care să asigure o
măsurare cât mai complexă a compartime ntelor alese,
posibilitatea de urmărire a evoluţiei în tim p şi de
comparaţii cât mai edificatoa re la nivel interregional şi
naţional.

În cadrul acestor analize, de un interes deose bit a fost
identificarea ariilor ce necesită în mod prioritar
intervenţii, datorită decalaje lor de dezvoltare:
− Zonele naţionale prioritare sunt ace le teritorii a
căror dezvoltare reprezintă inte res naţional, chia r
dacă limitele aces tora de păşesc lim ita une i
regiuni.
− Zonele preferenţia le sunt zone rămase în urmă
din punct de vedere e conomico-social. Astfe l
putem avea zone sla b dezvolta te care cuprinde în
general cam 30% din populaţia ţării şi care a re ca
obie ctiv de bază – orientarea tuturor
instrume nte lor sectoriale şi ale politicilor de
dezvolta re ca re să influe nţeze poz itiv de zvolta rea
acestor z one.
− Zone puter nic rămase în urmă pentru ca re
indica torii
socio-economici
sunt
foa rte
defavorabili, aces te z one incluzând cam 10% din

Tre buie me nţiona t însă că în pre zent baza de da te
existentă la I nstitutul Naţiona l de S tatis tică la nive l
de unita te a dm inis tra tiv-te ritorială – UA T es te
re lativ res trânsă prin numă rul re dus de indica tori
îns criş i ş i urmă riţi în fişe le sta tistice a le
localităţilor câ t şi prin lipsa de coe re nţă a aces tora.
Cu e xcepţia indica torilor de mog ra fici care ofe ră o
pos ibilita te ma i largă de eva luare a s ituaţie i
preze nte câ t ş i în ev oluţie, res tul indica torilor nu
ofe ră posibilitate a unor a nalize com plete ş i
edifica toa re ca de exem plu în dome niul ca lită ţii
locuirii unde lipse sc indica torii anuali de
cara cte rizare a echipă rii locuinţelor cu utilită ţi,
numă rul de locuinţe noi rea liz ate în ultimii 10 ani
şi tipul aces tora. În ca racte riza rea pote nţia lului
economic lipses c indicatorii privind P.I.B., valoa rea
producţie i industria le şi ag ricole, rata de ocupa re a
popula ţie i şi s tructura producţiei ocupa te, numă rul

popula ţie. Obiectivul principa l pentru a ces te
zone e ste rem edierea prog res ivă a aces tor
dezechilibre prin program e guvernamentale şi
regiona le şi prin instrum ente financia re
adecvate. Z one le rămase în urmă trebuie să
bene ficieze de finanţare s uplim entară din pa rtea
ministe re lor de resort, regim prefe re nţial la
adjude carea licitaţiilor ş i avantaje în utiliza rea
resurse lor des centralizate sau a fondurilor
structurale.
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de şome ri, populaţia ple ca tă la m uncă în alte ţări
sau nave tistă. De as eme nea, nu sunt evide nţia te
clă dirile noi sa u renovate în infras tructura s ocioculturală, numă rul popula ţiei alim enta te cu apă în
sis tem centra liz at, ş i cea ra cordată la s is tem ul de
cana liza re, ges tionarea de şeurilor (Ta che et al.,
2010).

5.
6.
7.

Oltenia de Nord-Es t cu localităţi din judeţele Gorj
şi Vâlcea;
Oltenia de Sud, cu localităţi din judeţe le Dolj, Olt,
Mehedinţi.
Podişul Someşan cu localităţi din judeţul Sălaj şi
Cluj.

Principalele aspe cte critice ca re ca racterizează aces te
zone s unt: declinul dem ografic ş i îm bătrânirea
accentuată a popula ţie i, mortalitate ridicată, sold
negativ al mig raţie i nete, capacitate re dusă de
regene rare dem ografică şi a forţe i de muncă, rata de
activitate redusă, proce nt ridicat de pers oane ple cate
pentru munca în alte ţări, pre dominanta agriculturii
de subziste nţă, cu e xploataţii ag ricole individuale de
mici dime nsiuni, foarte sla ba dezvolta re a
activităţilor neag ricole, gra d foarte redus de
racorda re a locuinţe lor la sis temul centra liza t de
alimentare cu apă ş i canalizare, alunecă ri de te ren,
soluri degrada te ş i acces dificil la reţeaua majoră
rutieră şi feroviară.

2. Materiale şi metode
Ierarhizările multicriteria le se baz ează pe 6 g rupe de
indicatori (Tache e t al., 2010; Dobrin et al., 2010a, b):
pote nţia lul natural – 10 indica tori, potenţialul
demografic – 18 indicatori, potenţialul economic – 7
indicatori, echiparea socio-culturală – 21 indicatori,
locuirea demografică – 4 indica tori şi echiparea
edilita ră – 8 indicatori. Varia nta de s inteză prin
dete rmina rea indice lui global al nive lului actual de
dezvolta re economico-s ocia lă a UAT rezultă din
cumularea celor 68 indica tori ş i acordarea de ponde ri
dife rite pentru fieca re grupă de indicatori. Ponde rile
acordate g rupe lor de indicatori, îns umând 100%,
sunt următoare le: pote nţia lul natural – 20 puncte,
pote nţia lul demografic – 25 puncte, potenţialul
economic – 25 puncte, locuirea – 5 puncte,
infras tructura
socio-culturală –
10 puncte,
infras tructura te hnico-e dilita ră – 15 puncte.
Ponde rile respe ctive au fost apreciate în raport cu
importanţa indica torilor din grupa respectivă în
evaluarea nivelului gene ral de dezvolta re a
localită ţilor.

Aceste zone rezultate trebuie pe rcepute avându-se
permanent în vedere importanţa şi cuantificarea
acordată indica torilor avuţi în vedere. În acest se ns,
pentru realizarea unei ie rarhizări cât mai corecte şi
utile factorilor de decizie sunt necesare uneori
ierarhizări repetate (prin ponde ri diferite acordate
indicatorilor) prin care să fie relevate aspecte
indispensabile în stabilirea unor strategii şi politici
sectoriale de dezvoltare ca re să răspundă şi unor
cerinţe particulare.

Indicele global de dezvoltare a fost ierarhizat pe 5
trepte: foarte redus, redus, mediu, bun şi foarte bun.
Trebuie menţionat că această ie rarhiza re şi evaluare
are valoare relativă şi de etapă, rezultată din valorile
indicatorilor care au putut fi evaluaţi la nivelul anului
2006 dar şi din ponderile apreciate de proiectant
pentru fieca re indicator ş i grupă de criterii. În funcţie
de indice le global de dezvolta re astfel apreciat au fost
constituite şi areale cuprinzând zonele cu valorile
reduse şi foarte reduse ale indicelui global de
dezvoltare rez ultat dintr-o valorificare foa rte slabă a
resurselor mate riale şi umane sau de prezenţa redusă
a acestora.

3.2. Situaţia la nivelul regiunilor de dezvoltare
Principa le le probleme de dezv oltare ale regiunii
Vest se conce ntrează în judeţele Cara ş-Severin ş i
Hunedoa ra, cu centre m ono-industriale. Î n judeţe le
Hundoa ra şi Caraş -Severin au fost ide ntificate şi
promova te pentru fina nţa re în ca drul Prog ram ului
Phare 2001 două zone, şi anume: − Zona indus trială
a Podişului Mehedinţi, res pectiv oraş ul Tople ţ din
judeţul Caraş -Severin − Zona indus trială a Banatului
de Sud şi a Baz inului Pe troşani (Reşiţa, Borşa, Oţelu
Roş u, Căla n, Hundeoa ra), ca racte riza tă de un g rad
extrem de ridica t al conce ntrării te hnice a
între prinde rilor ş i a centre lor minie re, de pierde rea
pie ţelor de des face re, pre cum şi de lipsa ofe rtei de
muncă pe ntru popula ţia feminină, ceea ce a condus
către probleme ma jore în proce sul de res tructura re
econom ică, echilibru socio-cultura l labil ş i mediu
ecologic desta biliza t. De as emenea, cele două
judeţe a u beneficia t de finanţa re prin prog rame
guverna mentale pentru z one as is tate ş i zone
defavoriza te: Hune doa ra, Rusca M ontană, Bocşa,
Moldova Nouă, Valea Jiului (Petroşa ni, Vulcan,
Lupe ni, Pe trila, Urica ni), şi Bra d, care, prin
valorifica rea pote nţialului local ş i prin prog rame le
de investiţii îş i pot îmbună tăţi probleme le
econom ico-socia le şi de mediu.

3. Rezultate şi discuţii
3.1. Zone problemă
Zonele care ar necesita inte rvenţii prioritare pentru
stoparea declinului social-economic sunt prezentate în
Fig. 1:
1. Moldova de Nord Est, cuprinzând localităţi din
judeţele Botoşani şi pa rţial din judeţul Iaşi:
2. Moldova Centrală – cuprinzând localităţi din
judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Galaţi;
3. Câmpia Bărăgan cu localită ţi din jude ţele Buzău,
Brăila, Ialomiţa ş i Călă raşi;
4. Câmpia Teleorman, cu localităţi din jude ţele
Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Argeş;
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Fig. 1. Rezultatele finale ale proi ectului GISTEREG

În cadrul Pla nului de Am ena jare a T eritoriului
Regiunii Nord-Ves t, au fost identifica te o s erie de
zone
proble mă,
ca racteriza te
de
condiţii
econom ico-socia le preca re, dar dife rite în funcţie de
specificul loca l al fiecă re i zone: Zona Codrului,
situată la inte rfaţa judeţelor Ma ramureş, Satu Mare
şi Sălaj, ca racte riza tă prin: număr ridicat de
gospodă rii nee lectrifica te, dotă ri sociale preca re,
econom ie de subziste nţă genera liza tă, capă t de
drumuri, ş.a.; Bazinul ca rbonife r al Ba rcă ului,
incluzâ nd localită ţile I p, Sărmăşag, Chieşd sau
Pope şti, unde a avut loc res tructura rea profilului
econom ic al aşeză rilor, datorită închide rii unor mine
sau a re ducerii a ctivităţii altora; z ona m ontană a
judeţului Cluj (Măguri-Mărişel, Beliş, Valea Ierii),
care se confruntă cu deg rada rea continuă a
infras tructurii te hnice, îm bătrânirea populaţiei,
creş te rea ana lfabetismului sau e xploa ta rea haotică
a resurse lor locale; Ţara Be iuşului (a rea lul Nuce tVaşcău-Ştei-Be iuş) afe cta tă de res tructura rea
indus triei deg rada rea mediului ca urma re a
exploa tărilor de uraniu de la Bă iţa Bihor, şi z ona
Turda - Câ mpia T urzii cu disponibilizări masive ş i
probleme de mediu da torită industriei lia nţilor.
Acestor z one, se a daugă alte areale cu probleme
asemănătoa re, da r care
prin valorifica rea
potenţia lului loca l îşi pot îmbună tăţii condiţiile
econom ico-socia le şi de mediu.

În regiunea Centru au fost finanţate prin programe
guvernamentale zone care erau afectate de
restructurarea în domeniul minier ca re au condus la
creşterea şomajului şi la înrăutăţirea situaţiei socioeconomice. Aceste programe s-au concentrat în
judeţele Harghita, Covasna, Alba şi Sibiu.
În regiunea Ce ntru se a flă două
z one de
res tructurare industrială, res pectiv: z ona indus tria lextractivă a Munţilor Apuse ni, ca re cuprinde jude ţul
Alba, ş i alte două judeţe din Reg iunea Nord Vest,
pre cum ş i zona de indus trie complexă a
Trans ilvanie i centrale, ca re cuprindea cele lalte
judeţe a le regiunii. Problem ele cu ca re se confruntă
regiunea e rau lega te de res tructura rea industrie i
miniere, meta lurgice, cons trucţiilor de maşini,
armame nt, etc.
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