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Abstract. In Romania there are currently 13 designated cities as centers of urban development HGR/17.09.2008.
They should have the role of binder between the seven poles and other small and medium-sized cities to mitigate
the urban system and prevent the imbalance of development trends in the region they belong. Among the six
criteria which led to the establishment of the poles municipalities and urban development is the one on "public
services". Our paper aims to present a structure of this criterion, starting from its expansion by taking on analysis
and commercial side of their business and services as such. Thus expanding research on the structure of the public
and commercial services on the grounds that, in fact, more and more sectors / public areas and is developing an
important component of the necessity of optimizing of their own trading activities. From this perspective we believe
is necessary for a more complete assessment according to this criterion, both the overall assessment of public
services, public or private, and of the commercial, private by excellence. We also appreciate that in analyzing the
economic potential of an urban development pole, but also that of a pole of growth, public and commercial services
have a majority in ensuring the conditions for living standards and from here a major European city to be given
structuring and proper evaluation of these services. For an proper evaluation of the structure and public services
and commercial potential of an urban development pole from Romania we have proposed that they be structured as
follows: community public services; commercial public services: state, private (classified by NACE codes). In this way
it can make the direct evaluation of the potential of these services but also, very important, forms of financing them.
It was completed a case study for the city of Galati for which they were made several maps that include synthetic
situation on the surface location of major public services. Spatial arrangement of public services may overlap the
Galati area for which it made an map dividing the districts, including the specifying the number of inhabitants in
each district that could be the beneficiaries of these services. Based on this information we can calculate specific
indicators, quantitative and qualitative, of the public services of an urban development pole. Levels of these
indicators can be compared with corresponding levels of the same indicators for an urban growth pole, thereby
enabling decisions to be taken to determine near optimum levels of development of the two types of cities from
Romania.
Keywords: urban development pole, public services, commercial services, commercial structure and public services,
public services and commercial potential

dezvoltare urbană care se alătură celor 7 poli urbani
de creştere deja desemnaţi. În regiunea de
dezvoltare 2 SE, există un pol de creştere, municipiul
Constanţa, şi doi poli de dezvoltare urbană,
municipiile Galaţi şi Brăila.

1. Introducere
Dezvoltarea economică şi socială a României a impus
împăţirea teritoriului acesteia în 8 regiuni de dezvoltare.
În România au fost desemnaţi 7 poli urbani de creştere.
Prin HGR/17.09.2008 au fost stabiliţi 13 poli de

Regiunile de dezvoltare ale
Romaniei

Fig. 1. Regiuni de dezvoltare din România
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Fig. 2. România, poli urbani de creştere

Fig. 3. România, poli de dezvoltare urbană
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Fig. 4. Regiunea 2 SE cu polii de dezvoltare urbană şi polul de creştere

Criteriile care au stat la baza stabilirii polilor de
dezvoltare urbană au fost:
− Potenţialul de dezvoltare economică;
− Capacitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare;
− Infrastructura de afaceri adecvată;
− Accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, maritimă);
− Servicii publice oferite;
− Capacitatea de asociere administrativă (Guvernul
Romaniei, 1999).

paralel cu ridicarea nivelului de trai al populaţiei
acestuia.

Finanţarea polilor de dezvoltare urbană se va face prin
Programul Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013 într-un
procent de până la 20% din sursele financiare aferente
Axei Prioritare 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - Poli urbani de dezvoltare”.

2. Serviciile publice comunitare
Pentru cuantificarea serviciilor publice populaţia
Municipiului Galaţi a fost împărţită pe principalele
cartiere, calculându-se şi numărul de locuitori
aferent fiecărui cartier.

Scopul lucrării este punerea in evidenţă a
importanţei strategice a rolului serviciilor publice
într-un municipiu - pol de dezvoltare urbană din
România.

Serviciile publice comunitare se constituie ca o
structură integrată care asigură satisfacerea cât
mai completă a solicitărilor locuitorilor si
organizaţiilor care locuiesc sau îşi desfăşoară
activitatea în localitatea respectivă. Buna
funcţionare a acestora condiţionează de fapt
desfăşurarea normală a activităţii întregului oraş
(PIDU Galati, 2010).

Cercetarea a utilizat metode precum documentarea
online şi comparaţia cu activităţi similare din alte
oraşe europene pe baza unor indicatori specifici.
Studiul de caz corespunzător a fost realizat în urma
analizei serviciilor publice din municipiul Galaţi ca
pol de dezvoltare urbană.

Obiectivele acesteia sunt reprezentate de identificarea
acelor structuri de servicii specifice unui oraş european
care să-i permită acestuia o dezvoltare sustenabilă în
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Fig. 5. Municipiul Galaţi - Repartizarea populaţiei pe cartiere
Sursa: Studiu de fundamentare privind serviciile publice şi comerciale, PUG Municipiul Galaţi, autor Prof. Dr. F. Buhociu

− Distribuţie energie termică;
− Furnizare servicii apă-canalizare;
− Iluminat public.

Serviciile publice comunitare pot fi furnizate de firme
de stat sau private iar anumite servicii pot fi oferite în
urma unui parteneriat între o firmă privată şi primărie
prin punerea în practică a legii parteneriatului
public-privat (Primaria Galati, 2010).

Unele dintre acestea, ca cel de iluminat public, pot fi
asigurate şi printr-un parteneriat public privat, concretizat
prin acordarea de firma privată a unui credit furnizor
către municipalitate, credit care va fi rambursat lunar
conform contractului încheiat de cele două entităţi.

Principalele servicii publice comunitare identificate de
noi sunt:
− Întreţinere infrastructură rutieră şi transportul
urban de călători;
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Pentru cuantificarea şi evaluarea economică a calităţii
acestor servicii sunt utilizaţi indicatori specifici, ca de
exemplu:
− total lungime străzi (km), dintre care modernizate (km);
− mii călători transportaţi pe lună, pe tipuri de mijloace
de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze);
− lungime reţea de distribuţie energie termică (km),
dintre care modernizate (km);
− lungime reţea canalizare/apă (km), dintre care
modernizate (km);
− existenţă staţii de epurare ape uzate.
De asemenea pot fi identificaţi şi alţi indicatori specifici
efectului de oraş, pentru care se va stabili valoarea de
referinţă, valoarea calculată şi comentarii şi observaţii
specifice (Popescu, 2004).

Comunitatea locală
Servicii publice

DE STAT

-transport
- sănătate
- educaţie
- etc.

PRIVATE

Fig. 6. Servicii publice de stat şi private

Comunitatea
Servicii publice

3. Servicii publice comerciale
Serviciile publice comerciale pot fi asigurate de firme
de stat sau private.

DE STAT

Serviciile publice de stat pot fi de sănătate –
spitaliceşti, clinice, paraclinice, medicină dentară,
recuperare/reabilitare, asistenţă medicală privată (Fig.
8), de asistenţă socială, de educaţie şi învăţământ (Fig.
9), alte servicii: parcări publice (Fig. 10); parcuri şi zone
verzi (Fig. 11). Din studiile realizate de noi până în
prezent am putut să reprezentăm împărţirea unităţilor
specializate care oferă astfel de servicii publice pe
zone/cartiere ale oraşului, creând premisele ca ulterior
să poată fi calculaţi indicatorii specifici, în funcţie de
populaţia care beneficiază de acestea (Direcţia
Judeţeană de Statistică Galaţi, 2008-2009).

Servicii
furnizate prin
parteneriat
public-privat

PRIVATE

Fig. 7. Servicii publice furnizate prin parteneriat public-privat

4. Concluzii
Rezultatele cercetării noastre s-au concretizat în
identificarea şi structurarea principalelor tipuri de servicii
publice comunitare, de stat şi private, în cadrul unui
municipiu pol de dezvoltare urbană, Galaţiul în cazul nostru.
Considerăm că este de interes calculul mărimii ecartului
dintre nivelul fiecărui indicator aferent unui serviciu
public dintr-un municipiu pol de dezvoltare urbană şi
nivelul similar al unui municipiu pol urban de creştere.

Servicii publice private. În paralel cu cele de stat
funcţionează şi s-au dezvoltat şi cele private ca de
exemplu cele de sănătate şi de educaţie şi învăţământ
(au fost prezentate global în anexele specifice de la
subpunctul anterior). Este de interes evaluarea
dinamicii serviciilor publice similare de stat sau
private, ca de exemplu cele de sănătate, pentru a
se putea acoperi nevoile esenţiale ale întregii
populaţii dar şi oferta de servicii specifice cu plată.

Pe baza calculelor specifice fiecărui indicator, pentru un
pol de creştere şi unul de dezvoltare urbană, se pot lua
decizii de stimulare a dezvoltării urbane, inclusiv prin
compararea nivelelor respective cu cele ale unor oraşe
similare din Europa. Stimularea dezvoltării urbane se
poate face şi prin dezvoltarea serviciilor comunitare,
care prin diversitatea şi calitatea lor, trebuie să asigure
satisfacerea nevoilor locuitorilor acelei localităţi.

Marea majoritate a serviciilor publice comerciale sunt
oferite de firmele private, conform activităţilor clasificate
pe coduri CAEN (Oficiul Registrului Comertului Galati,
2010). Principalele astfel de servicii oferite sunt: de
transport persoane şi mărfuri, alimentaţie (Fig. 12),
asigurări, imobiliare, juridice, contabilitate şi audit financiar,
proiectare,
cercetare-dezvoltare,
publicitate-media,
îngrijire copii.
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Oferta de servicii a firmelor private este într-o continuă
diversificare cu o dinamică ascendentă. Este important ca
prin PUG-ul municipiului respectiv să se precizeze
structura, dinamica şi nevoile de spaţii şi terenuri necesare
dezvoltării acestor servicii, corelate cu densitatea
populaţiei urbane pe zone / cartiere (Ianoş, 2000).
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Fig. 8. Sursa: Studiu de fundamentare privind serviciile publice şi comerciale, PUG Municipiul Galaţi, autor Prof. Dr. F. Buhociu

Fig. 9. Sursa: Studiu de fundamentare privind serviciile publice şi comerciale, PUG Municipiul Galaţi, autor Prof. Dr. F. Buhociu
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Fig. 10. Sursa: Studiu de fundamentare privind serviciile publice şi comerciale, PUG Municipiul Galaţi, autor Prof. Dr. F. Buhociu

Fig. 11. Sursa: Studiu de fundamentare privind serviciile publice şi comerciale, PUG Municipiul Galaţi, autor Prof. Dr. F. Buhociu
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Fig. 12. Sursa: Studiu de fundamentare privind serviciile publice şi comerciale, PUG Municipiul Galaţi, autor Prof. Dr. F. Buhociu
Primit: 17 mai 2011; revizuit 23 mai 2011; acceptat în forma finală: 2 iunie 2011

30

