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Abstract. Numerous studies revealed the existe nce of development gaps among Romanian regions,
pinpointing two areas with an extremely low level of development: Moldova and Oltenia. This paper
analyzes one of the possible explanations: the distribution of resources and their consumption, in an
attempt to subs tantiate the Territorial Development Stra tegy of Romania. The results indicate that the lack
of resources could constitute a possible cause of underdevelopment, but, in the absence of da ta, are
inconclusive with respect to the consum ption of resources.
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1. Introducere
Politica de dezvolta re regiona lă re prezintă un
ansamblu de măsuri planificate ş i promovate de
autorităţile administraţie i publice centrale ş i locale în
parteneriat cu diverş i agenţi e conom ici în s copul
asigurării unei creş teri econom ice dinamice şi durabile,
prin valorificarea pote nţialului re gional ş i local, în
scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă (Jula, 2002).
Dezvoltarea regională a cordă o ate nţie de osebită
ariilor
profund
de zavanta jate,
definite
de
contiguita tea s paţia lă a cel puţin cinci unită ţi
administrativ-te ritoria le de bază, o me die a
indica torului globa l de dezvolta re cu 25% mai m ică
decât cea a a rie i integra toa re sa u cu 75% sub nivelul
regiunii de dezvolta re, valoarea a cel puţin unuia
dintre indicatorii e lementa ri să se s itueze în
apropie rea nivelului m inim naţiona l sau macroregional şi impa ctul te ritorial negativ asupra tuturor
ariilor ve cine. Aces te a rii au fost grupate în patru
categorii: (1) a rie s lab pola rizată, fără dis continuită ţi
inte rne, (2) arie rurală monopola ră, cu o uşoa ră
discontinuitate inte rnă, (3) arie rurală bi- sau
multipola ră cu discontinuităţi interne şi (4) arie
profund rura lă nepolarizată. La baza trată rii a riilor
profund de zavantaja te, indiferent de tipul lor, stă
producţia de discontinuitate (Ianoş şi He lle r, 2006).

Government of Romania, 1995) şi 2005 (PNUD, 2005)
arată o regionalizare foarte clară a jude ţelor sărace în
estul ţării şi în sudul aces teia. De la areale dispe rsate în
anul 1994 (Fig. 1a), acestea devin compacte prin
extinde rea în cele două părţi ale ţării (Fig. 1b),
demonstrâ nd neces itatea adoptării unor politici
regionale spe cifice (Ianoş, 2006).
O situaţie s imilară es te re levată şi de rezultatele
proie ctului de cerceta re GISTEREG - „Sistem informatic
de tip Open GIS pentru monitoriza rea impactului
politicilor de amena jare a teritoriului”, prezentată în Fig.
2 (Tache et al., 2010).
Concluzia care se des prinde cu uşurinţă din aceste
analize, întărită şi de alte studii (Ianoş, 2000; Sârbu,
2006), indifere nt de metodologia utilizată, este că
zonele defavorizate tind să se concentreze în Moldova şi
Oltenia. Lucrarea de faţă îş i propune să analizeze, cu
ajutorul une i metode bazate pe mode larea în sistem
informaţional geografic, două dintre cauzele care ar
putea explica această situa ţie: distribuţia res urselor şi a
consumului aces tora.
2. Metodologie de lucru şi rezultate
În vederea analizei re partiţiei resurselor la nivelul
teritoriului naţional s-a recurs la mode larea în Sistem
Informaţional Geog rafic (SIG) pe baza repartiţiei
valorilor mai multor indicatori pe unităţile adm inis trativteritoriale de bază. Datele utilizate reflectă situa ţia din
2006 şi au fost obţinute în cadrul proiectului de
cerceta re GISTEREG - „Sistem informatic de tip Open GIS
pentru monitorizarea impactului politicilor de
amenajare a te ritoriului” sus ţinut de Centrul Na ţional de
Management Programe al Minis terului Educaţie i şi
Cercetă rii prin grantul nr. 1206, şi coordonat de INCD
URBA NPROIECT, Bucureşti, având ca parteneri: SC
Electrovâlcea SRL, Râmnicu Vâlcea; Centrul de
Documenta re pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului, Bucureş ti şi Institutul de
Geografie al Academiei Române, Bucureşti (Tache et al.,
2010).

Problema identificării regiunilor defavorizate şi a
cauzelor care stau la baza nivelului scăzut al dezvoltării
acestora stau la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare
Teritorială a Românie i. În acest context se înscrie
programul nucleu „Ce rcetă ri pe ntru fundamentarea
Strategiei de Dezvoltare Te ritorială a României 2030”. În
aprecierea disparităţilor inte rregionale actuale s-au luat
în considerare indica tori statistici sintetici, precum:
produsul intern brut/locuitor, rata şomajului, investiţiile
străine directe/locuitor, ponderea popula ţiei rura le,
numărul de între prinderi mici şi mijlocii/locuitor.
Conform studiilor efectuate de către Prog ramul
Naţiunilor Unite pentru Mediu, analiza com parativă a
hărţilor privind distribuţia PIB în anii 1994 (The
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Fig. 1. Distribuţia PIB pe judeţe în 1994 (a) şi 2005 (b)
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Fig. 2. Analiza potenţialului economic la nivelul unităţilor administrativ-t eritorial e (a) şi regiunilor de dezvoltare (b)
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Fig. 3. (a) Repartiţi a resurselor natural e la nivelul t eritoriului naţional,
(b) repartiţia resurselor antropice la nivelul t eritoriului naţional, (c)
repartiţia suprafeţei agricole (ha) la niv elul teritoriului naţional, (d)
repartiţia suprafeţei agricole ( %) la nivelul teritoriului naţional, (e)
repartiţia suprafeţei forestiere (ha) la niv elul teritoriului naţional, (f)
repartiţia suprafeţei forestiere ( %) la nivelul teritoriului naţional, (g)
repartiţia forţei de muncă (număr) la nivelul teri toriului naţional, (h)
repartiţia forţei de muncă (%) la nivelul t eritoriului naţional, (i)
repartiţia cal ităţii forţei de muncă la nivelul teritoriului naţional. Date
pe unităţile administrativ-teritori ale de bază, 2006.

2.1. Repartiţia resurselor
Analiza repa rtiţie i resurselor porneş te de la
combinarea valorilor următorilor indicatori: re surs ele
naturale - pondere de 35%, resursele antropice pondere de 35%, s upra faţa ag ricolă (hectare) pondere de 5%, suprafaţa agricolă (proce nte) pondere de 5%, suprafaţa pădurilor (hectare) pondere de 5%, suprafa ţa pădurilor (proce nte) pondere de 5%, forţa de m uncă (numă r) - pondere de
3%, forţa de muncă (proce nte) - ponde re de 3%, şi
calita tea forţei de m uncă - pondere de 4%.

naturale se concentrează în zonele montane şi
regiunea Reze rvaţiei Biosfere i Delta Dună rii, în tim p ce
resursele a ntropice s unt predom inante în ce ntrul şi
nord-vestul
ţă rii.
Suprafe ţele
agricole
sunt
predominante în afara zonelor montane, în tim p ce
resursele fores tie re se conce ntrează în inte riorul
acestora. Forţa de muncă prezintă o dens ita te ridicată
în centrul, estul şi sudul ţării, în tim p ce calitatea
acesteia este mai ridicată în vestul ţării şi în regiunea
Galaţi-Brăila.
Datele preze nta te mai sus au fost ulte rior agregate
într-un model tip SIG (Fig. 4), care com bină spaţial
prin suprapune re informaţiile refe ritoa re la re partiţia
fiecă rui indica tor în parte. Rezulta tul fina l cons tă în
realizarea une i hărţi în ca re, pe ntru fieca re unita te

În Fig. 3 este preze nta tă repa rtiţia valorilor fie cărui
indicator la nivelul teritoriului na ţional, pe cinci clase
de valori (foarte scăz ute, scăz ute, medii, ridicate şi
foarte ridicate). Analiza acestor hărţi ara tă că resurs ele
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administrativ-te ritoria lă în pa rte, sunt definite cinci
niveluri ale resurse lor, în funcţie de agregarea
valorilor fiecă rui indicator în parte, folos ind ponde rile
menţiona te ma i s us. Sunt evidenţiate astfel, în m od
indire ct, z one re lativ om ogene ca racterizate de valori
ridica te sau s căzute ale nivelului resurselor. Modelul
pres upune ş i anumite ope raţii s paţiale cara cte ristice
lucrului în S istem Informaţional Geogra fic. As tfel,
pentru fieca re re partiţie în parte, este necesa ră o
tre cere a hărţii repa rtiţiei din s istem vectoria l în
sistem tip raster, urma tă de reclasifica rea valorilor
(optându-se pentru cinci grupe), urma tă de
suprapunerea tuturor hă rţilor reclas ificate pe baza
ponderilor.

Una dintre limitările studiului a fost repreze ntată de
absenţa datelor pentru indicatorii statistici ai
consumului de resurse, motiv pentru care ana lizele
corespunzătoare aces tuia nu sunt la fel de conclude nte
ca cele legate de re partiţia resurselor.
3. Concluzii
Dacă se analizează dezvoltarea Româ nie i după 1990,
se cons tată că primii cinci ani de tranz iţie au
demonstra t
opţiunea
gre şită
privind
rolul
indus trializă rii e xtens ive asupra atenuării deca laje lor
teritoria le pe te rme n lung. Ca urma re, în pe rioada de
după a nul 1995, odată cu des tructura rea industriei şi
reluarea proces ului de te rţia rizare, se a cce ntuează
dezvolta rea regiona lă inegală (A ntones cu, 2001).
După 2005 se rema rcă o uşoa ră te ndinţă de tra nsfe r
al de cala je lor de la sca ră reg iona lă la s cară intraregiona lă. Aceas tă dezvolta re prin creşte rea şi
descreş te rea inega lităţilor teritoriale confirmă
teoriile spa ţiale conform că rora orice dezvolta re
tre buie să aibă la ba ză introducerea unei
discontinuită ţi teritoriale (Hirschma n, 1958). O a stfel
de discontinuita te provoacă o rupe re de s ime trie în
proces ul de dezv oltare, ca re va determ ina o evoluţie
în spira lă a socie tăţii.

În urma rulării modelului a fost obţinută harta
prez entată în Fig. 5. Se poa te obse rva fa ptul că
resurse le se concentrează în zona de ce ntru, în
nordul ţă rii şi în reg iunea Rez ervaţie i Biosfe re i Delta
Dună rii, lips ind pe supra feţe extinse din s udul şi e stul
ţării, res pectiv din zonele identificate pe baza altor
studii ca fiind s ituate sub lim ita medie a va lorilor
indica torilor de dezvolta re: reg iunile de dezvolta re
Sud-Ves t, Sud-Est şi Nord-Es t (Ianoş, 2000). În
corela ţie cu aces te rez ultate, lipsa resurse lor poa te
cons titui una dintre ca uze le nivelului re dus de
dezvolta re a aces tora.
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Singura situaţie evidentă reliefată de aceste analize este
cea a consumului de gaze naturale, care predom ină în
regiunea de vest. Cel mai ma re consumator de e nergie
electrică este Municipiul Bucureşti, dar în afara acestuia
nu pot fi evidenţiate alte regiuni cu consum ridicat de
energie electrică.
Datele prezenta te mai sus au fost ulterior agregate întrun model tip SIG (Fig. 7), care com bină spaţial prin
suprapune re informaţiile refe ritoare la re partiţia
fiecărui indica tor în pa rte, în mod simila r celui realizat
pentru analiza repartiţiei resurselor.
În urma rulării modelului a fost obţinută harta
prez entată în Fig. 8. Consum ul resurse lor predom ină
în centru şi ves t, unde resurse le s unt mai a bunde nte,
dar ş i în jurul Municipiului Bucureş ti (ca racteriza t, de
altfe l, de ce le ma i ridica te va lori a le consum ului de
resurse ), într-o z onă mai să racă în resurse.
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Fig. 4. Model de tip SIG de apreciere a nivelului general al resurselor

Fig. 5. Repart iţia naţională a nivelului gen eral al resurselor

(a)

(b)
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(c)

(d)
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Fig. 6. (a) Repartiţi a consumului de gaze naturale (%) la nivelul
teritoriului naţional, (b) repartiţia consumului de gaze naturale
3
(m ) la nivelul teritoriului naţional, (c) repartiţia consumului de
gaze naturale (m conducte) la nivelul teritoriului naţional, (d)
repartiţia consumului de energie el ectrică (Gcal) la nivelul
teritoriului naţional, (e) repartiţi a consumului de energie electrică
(%) la nivelul teritoriului naţional. Date pe unităţile administrativteritorial e de bază, 2006.

Fig. 7. Model de tip SIG de apreciere a nivelului general al resurselor

Fig. 8. Repart iţia naţională a nivelului gen eral al consumului resurselor
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