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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 decisionmakers. 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.
Key words: polycentric development, entrepreneurial sector, territorial
dynamics, territorial management

1. I ntr oducer e
În urma cer cetărilor între prinse pe ntr u
elaborare a Strategiei de Dezvoltare
Police ntri că a României au evidenţi at
importanţa deo sebită a sector ului

antre pre norial în di nami ca polilor de
dezvol tare , de terminări analizate în
numero ase abor dări academi ce (Carree
şi Thurik , 2003; Audre tsch şi Keilbach,
2004;
Evans şi
Leighto n, 1990;
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Reynol ds, 1997; Rote foss şi Kolv erei d,
2005; Grilo şi Thurik, 2008).

car e
sur pri nde
im po rtanţa
i nfor maţi ei în de zvol tar ea ace stui
se cto r e co nomi c.

În ace st studi u, autorii îşi pro pun să
evidenţieze mo dul în car e se ctor ul
antre pre norial po ate contrib ui la
dezvol tare a capaci tăţii de pol arizare a
unui sistem teritori al, pri n accentuar ea
transfer ul ui de i novaţie şi bune
practi ci de l a nivel ul suprasistemelor
până la nivel local.

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.

Rol ul se cto r ul ui antre pre no rial în
de zvo ltare a e co nomiilo r te rito ri ale
e ste bi ne e vi de nţi at în ţăril e fo ste
com uniste , unde acest se ctor este în
cur s de de zvol tare , pre ze ntând în
pro fil
teritori al
di fe re nţi eri
im po rtante între diferi tele catego rii
de poli de dezvoltar e. Di fer enţier ile
e vi de nte de de zvo ltare a se ctor ul ui
antre prenori al au fost anali zate în
funcţie
de
per ce pţi a
asupr a
antre prenori atul
din
par te a
autor ităţilo r
şi
po pulaţiei ,
de zvo ltare a se ctor ul ui antr epre nori al
fiind condi ţio nată
de
pe r ce pţi a
i ndivi duală
şi
co le cti vă
asupr a
de zvo ltării uno r acti vităţi e cono mi ce
(Kr ue ger şi Br aze al, 1994; Koelli ng er
e t al., 2007; Lüthje şi Fr anke , 2003;
Se gal e t al., 2005).

Legătur a dintre de zvoltarea se ctor ul
antre pre norial
şi
str ucturar ea
teritorială a reţelelor police ntri ce se
materializează pri n "cl usterizarea"
unităţilor de producţie în funcţie de
favorabilităţile în materie de i novaţie,
şi alte bene ficii o ferite de fie care pol
de dezvoltare . Dezvol tare a ace stor
clustere e conomi ce
contrib uie la
evoluţia capacităţii de pol arizar e a
aşezărilor, mo difi cările la niv elul
sectorul ui
antrepr enorial
fiind
resimţite la nivelul aşe zărilor din
reţeua subor donată (Pe pte natu e t al.,
2009). Această ide e este întâlnită în
numero ase studii de spe cialitate în
care
este
sublini ată
importanţa
acti vităţii com paniilor în de zvoltar ea
capacităţii de polari zare .
Str ucturare a reţelelor police ntri ce în
mai multe nivele de de zvoltar e,
permite
cl usterelor
aso ciate
să
dezvol te r elaţii de coo per are, care în
final
să
conducă
la
cre şter ea
comple xităţii
şi
com petitivităţii
teritoriale (Ianos et al., 2009, Pe pte natu
et al., 2010).

Dezvol tare a se ctor ului antre pre norial
este puterni c infl uenţată de ambientul
socio-eco nomic în care este luată
de cizia de a de zvolta o aface re, în
profil
teritori al
fiind
evi dente
difere nţierile între urb an şi r ural
(Falck, 2007), pre cum şi între urban,
zona de infl uenţă urb ană şi ariile
profund de zav antajate.

Importanţa antre prenori atului este
dată de capacitatea acestui se cto r de a
dinami za
celelal te
sectoare
ale
economiei lo cale, datorită încăr căturii
de inov aţie pe care o transmite la
nivelul ace stora, co ntrib uind deci siv la

În
lucr ăril e
de
spe ci al itate
antr e pr enori atul apar e ca un re zul tat
al unei e xperi enţe pro fe si onal e di n
pe rio ada
po st-e ducaţio nal ă,
i dee
4
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dezvol tare a
teritoriale .

endoge nă

a

sistemelor

sistem ul de aşezări prin capacitate a sa
de a funcţiona ca un hub de
redistribuir e a i nform aţiei (după un
anumi t
nivel
de
tr ansformar e)
indispe nsabil ă de zvoltării sistemelor
locale polari zate (Ianoş, 1997).

Iniţiativa antre preno rială contrib uie la
cre ştere a
com plexităţii
sistemelor
teritoriale prin dezvoltare a relaţiilor
cu al te firme , car e pot dezvol ta
acti vităţi e conomice în av al sau în
amonte ,
si stemele
teri toriale
dezvol tând o capaci tate mai m are de
adaptare la impulsurile de cizio nale
exter ne.

Reţeaua de aşezări poate fi consi derată
dre pt o coloana ver tebral ă a unui
sistem
teritori al,
police ntrism ul
asigurând transmitere a dezvoltării în
mod e ficie nt şi armonio s la niv elul
întreg ului teritori u.

Capacitate a
de
adaptare
este
principala car acteristică a sector ului
antre pre norial, ceea ce îl face foar te
dinami c, într-o rel aţionare dire ctă cu
celelalte componente ale sistem ului
teritorial. Acest pro ces compl ex este
uşor de i denti ficat l a ni velul sistemelor
rurale , unde aceste rel aţionări sunt
uşor de i denti ficat.

Idee a importanţei unui pol de
dezvol tare într -un spaţi u geog rafi c
apare în numero ase studii asupra
centralităţii (Ianoş, 1997).
Str ategia de dezvoltare poli centri că
permite
dezvoltare a
sector ului
antre pre norial prin avantajele spe cifi ce
oferite de zvoltării eco nomice în profil
teritorial, un principi u de b ază al
police ntrism ul ui fiind pro ximitatea
geografi că, în funcţie de care inovaţia
se propagă în teritori u.

Un aspe ct inter esant în studi ul
antre prenori atul ui
este
analiza
r elaţiei
di ntre
antre pre nori at
şi
nivel ul de e ducaţie, între cel e două
com po ne nte fii nd o rel aţi e de di re ctă
pro po rţio nalitate. Analizele în profil
teritorial ale se ctorului antre prenorial
scot în evidenţă o condiţionare major ă,
accesibilitatea, în funcţie de care ace ste
relaţionări influenţează gr adul de
transfer al inovaţiei şi bunelor practici
la nivelul si stemul ui de teritorial.

Legătur a
di ntre
police ntri sm
şi
antre pre noriat e ste evi dentă în studiile
despre comerţul ele ctro nic, efi cienţa
punctelor de l ucr u în teritori u fiind
determi nată de localizarea geogr afi că
la
nivel ul
palierelor
r eţelei
police ntri ce,
contrib uind
la
dezvol tare a cone xiunii dintr e firm e,
fur nizori şi clienţi .

Acce ntuare a di sparităţilor teritori ale,
după căde rea sistemul ui com uni st, a
pus factorii de de cizie în faţa unor
provo cări m ajore leg ate de g ăsir ea
strategiilor eficie nte de ate nuare a
deze chilibrelor criti ce din sistemele
regionale de aşezări.

Importanţa strategi ei de dezvoltare
police ntri că în de zvoltarea sector ului
antre pe norial a fost anali zată în
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest, una
dintr e cele o pt regi uni de dezvoltare
ale României. Cer cetările au demar at
în 2008 pe ntr u elabo rare a strategiei de
dezvol tare police ntri că a României în
orizontul 2030.

Str ategia de dezvoltare poli centri că
porne şte de la idee a că o aşezare
umană se poate impune într-un
5
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2. Meto do logie
Apr ecie rea
rolul ui
sector ului
antre pre norial în de zvoltarea re ţelelor
police ntri ce regionale s-a r ealizat prin
măsurare a capacităţii de polarizare a
fiecărei aşezări din Regiunea de
Dezvol tare Sud-Ve st (Tabel 1) şi
analiza
dezvoltării
str ucturale
a
sectorul ui antre pre norial în fie care pol
de dezvoltare. În ace st studi u a fo st
elaborat conte xtul teoreti c al strategiei
de de zvoltar e police ntri că a României,
şi s-a proie ctat r eţeaua poli centri că
regională pe b aza evol uţiei naturale a
sistem ului de aşe zări umane. La
nivelul Regiunii de Dezvoltare SudVest s-au identifi cat aşezările rur ale cu
funcţie de rol central, considerate huburi de redi strib uire a i nform aţiei în
reţelele subor do nate .

încăr cătura calitativă a de zvoltării,
dinspre polii de dezvoltare de rang
superior spre cei subordo naţi .
Studi ul a urm ărit felul în care spaţiul
dintr e
polii
de
dezvol tare
se
str uctur ează în lungul culoarelor de
accesibilitate , prin lo calizare a unor
acti vităţi în lungul lor. În funcţi e de
modul şi comple xitatea str ucturării am
propus do uă co ncepte, cel de axă
str uctur antă (un aliniame nt capabil,
prin favorabilităţile oferite, să atragă
investi ţii, car e să permită o dezvoltare
superioar ă pe traseele de accesibilitate
dintr e polii de dezvol tare ) şi cel de
culo ar de de zvoltare (un ali niament cu
un nivel superior de str uctur are).
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 ce ntrele de creştere. În
acest model de de zvoltare, capitala are
rolul strategic major de a realiza
strategia cadr u a dezvoltării naţionale şi
regionale. La acest nivel strategic sunt
stabilite
coordonatele
dezvoltării
mediului economic naţional şi regional.

Police ntrism ul e ste un pri nci pi u bazat
pe ide ea promovarii mai m ultor centre
de de cizie. În planifi care a teri toriul ui,
conce ptul pr esupune o abo rdare
comple xă a dezvoltării teritori ale,
bazată pe capacitatea unor aşezări de a
propaga
dezvol tare
în
sistem ul
subor donat (Pe pte natu et al., 2009).
Elabor area unor str ategii spe cifi ce
pentru ace ste aşezări contrib uie la
propagare a unei noi calităţi la niv elul
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.

În studi ul de faţă s-a realizat o anali ză
a
inte nsităţii
legăturilor
dintre
compo nentele sistem ului de aşezări,
pe baza a cinci criterii: m ărimea şi
atractivi tate a demografică, putere a şi
competitivitatea economice, capacitatea
de polarizare prin servicii aprţinând
terţiarului superior, numărul de oraşe
de rang inferior din zona de influe nţă,
repre zentativitate a
teritori ală
şi
perspe ctivele
de
sprijinire
a
consolidării sistem ul ui regional de
aşezări. În urma agregării ace stor
indi catori s-a obţinut un indi ce al

Relaţiile dintre polii de de zvoltar e au
fost analizate pornind de la mo dul în
care com paniile se de zvoltă în
teritoriu, contur ându-se o reţe a de
vectori de de zvoltar e, care repr ezintă
atât dir ecţile cât şi un anumit ti p de
6
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capacităţii de polarizar e (CIP) pe baza
căr uia
s-au ie rar hizat polii
de
dezvol tare
pe ntr u
Regi unea
de
Dezvol tare
Sud-Ve st (Tab elul
1)
(Pe pte natu e t al., 2009).

favorabilităţi , care a contribuit la
cre ştere a capacităţii lor de polarizare
comparabile cu re şe dinţele de jude ţ.
Contextul re gional e ste leg at de
dezvol tare a unor activităţi e conomi ce
de impo rtanţă regional ă sau naţional ă,
care le-a aj utat să se impună în
sistem ul r egional de aşezări.

Polii naţionali de dezvoltare (Fig.1)
sunt aşe zările urb ane cu cea mai m are
capacitate de pol arizare di n regi unile
de dezvoltare , realizând legătura
funcţio nală cu capital a, având rolul de
coordo nar e a di strib uirii inform aţiei
de la nivelul capitalei la niv elul
întreg ului spaţi u regio nal. În modelul
propus aceste “capitale regional e” au
rolul de a adapta strategiile naţio nale
de
dezvol tare
în
funcţie
de
spe cifi cităţile fi ecărei re giuni . În
preze ntul studi u, s-a insistat pe
comple xitatea polilor naţio nali, aceştia
oferind numeroase o portunităţi de
dezvol tare a unei afaceri , datori tă
concentrării m ari de inform aţie .

Polii locali de dezvoltare şi centrele de
cre ştere sunt pri nci palele hub-uri de
transform are
şi
redi strib uire
a
informaţi ei către spaţiul r ur al, izol at
geografi c de
polii
naţionali
şi
regionali. Centrele de cre şte re sunt
categorii aparte de poli de cre şter e, a
căror impor tanţă este dată de rolul
potenţial
în
de zvoltar ea
ariilor
profund de zav antajate.
Cuantifi care a
rolul ui
sector ului
antre pre norial în str ucturare a Reţelei
Police ntri ce Sud-Vest s-a re alizat prin
analiza indi catorilor e co nomici de
bază l a nivel de aşe zare şi co d C AEN
(Clasifi carea
Acti vitatilor
din
Eco nomia Naţionala). Pe ntr u obţiner ea
unei imaginii relev ante asupra asupra
dezvol tării se ctor ul ui antre pre norial în
fiecare pol de dezvoltare , s-a analizat
numărul de salari aţi pe ntr u fiecare co d
CAEN, pe ntr u a evita includer ea
companiilor care nu au activi tate .

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 re preze ntată de
actual ele reşe dinţe de jude ţ, care
dato rită funcţiei admini strative s-au
impus categori c în sistemele urbane
judeţe ne.
Înce pând
cu
ace astă
categorie de poli de dezvoltare creşte
gradul de spe cifi citate al str ategiilor
de dezvoltare, fiecare pol înr egistr ând
un anumit context teritorial , în funcţie
de car e sunt stabilite impulsurile
de cizionale necesare unei dinami ci
teritoriale proie ctate .

Analiza re par tiţiei salari aţilor pe
coduri C AEN a co ndus la re alizar ea
unui profil funcţional pentru fi ecare
categorie de poli de de zvoltar e. În
ace st studiu s-au ales o serie de poli de
dezvol tare
repr eze ntativi
pe ntr u
fiecare categorie ier arhi că (Craiov a,
Slati na, Strehaia şi Pătulele ).
3. R ezultate
Anali zel e
de
de tali u
asupr a
se ctor ul ui antre pr eno rial , r eali zate l a
nivel ul cate goriilo r de poli de

O cate gorie apar te de poli de
dezvol tare sunt cei intr aregionali,
repre zentaţi de anumite or aşe , care au
benefi ciat de un context regional de
7
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de zvo ltare , arată im por tanţa ace stui
dom eni u în de te rmi narea capaci tăţii
de pol ari zare a fi e cărui si stem
teri tori al în parte.

afar a ariei metro politane, cee a ce
ridică în pre zent problema e xtinderii
spaţiul ui me tropolitan.
Oraşul Craiov a se rem arcă printr-o
dinami că accentuată a sector ului
antre pre norial, la nivelul anul ui 2009,
având peste 12500 de fi rme şi peste
75000 de angaj aţi, fii nd principalul
fur nizor de lo curi de muncă din
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest.
Statutul de capitală regional ă a făcut
ca numero ase com panii să îşi de schi dă
aici filial e regionale, car e mai apoi au
deschi s puncte de l ucru, sau alte
filiale, în polii de de zvoltar e regionali.
Analiza pro filul ui funcţional al pol ului
naţional de de zvoltare scoate în
evidenţă
po nde rea
ridi cată
a
salari aţilor în i ndustria prel ucrăto are
şi în
comerţ, celel alte se cto are
economi ce de ţinând o pondere re dusă.

Pri n analize stati sti ce au fost
ie rarhi zaţi polii de dezvoltar e în
funcţie
de
capacitatea
lo r
de
pol ari zare . Pentr u fie care
ni vel
ie rarhi c
s-au
re alizat
profile
funcţionale la niv el ul unor si ste me
teri tori ale r e pre ze ntative , urm ări nduse mo dul în care un anumit pro fil
funcţional poate i nfluenţa capaci tate a
de pol ari zare.
Reţeaua poli centrică Sud-Vest este
coordo nată de oraşul Craiova, ce se
impune în reţeaua de aşezări a regi unii
prin
capacitate a
superioar ă
de
polarizare.
Analiza stati stică şi cer cetările de ter en
au condus la str uctur are a unei re ţele
police ntri ce r egionale , în care o raşul
Craiova
are
rolul
pri nci pal
în
transmitere a în teritori u a inform aţiei
indispe nsabile dezvoltării (Fig. 1).

Polii de dezvoltare regionali sunt
reprezentanţi de reşe dinţele de j ude ţ,
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 de zvoltare
din această categorie, fiecare cu pe ste
3000 de firme şi peste 25000 de
angajaţi : Tg. Jiu, Dr. Tr. Severin, Slatina
şi Rm. Vâlce a. Această categorie de poli
de dezvoltare a înregi strat ce a mai
severă reducer e a număr ului de
companii, datorită crizei economice , ce
a obligat marile companii să îşi reducă
filialele localizate la acest nivel al
reţelei policentrice. În toate cele patr u
oraşe reducere a a fost de peste 25%, şi
această tendinţă poate continua în lipsa
unor
intervenţii
de
la
nivelul
supr asistemului
naţional,
pentr u
oferirea
unor
av antaje
pentr u
investiţiile realizate la ace st nivel al
reţelei policentri ce.

Dinami ca acce ntuată a număr ului de
companii l a ace st nivel al r eţelei
police ntri ce a condus la un mod
intere sat de restructur are funcţională a
spaţiul ui (Fig . 2). Astfel , în l ung ul
principalelor culoare de accesibilitate
s-au de zvoltat activităţi e conomi ce noi,
s-au şi-au e xtins activitate a către
periferi e, unde au găsit numeroase
avantaje
com peti tive.
De zvoltar ea
acti vităţii e conomi ce şi a r elaţiilor
dintr e oraşul Craiova şi spaţi ul r ural
din jur a condus la constituire a unei
zone metro politane, care să optimize ze
funcţio nal ace ste relaţii, în funcţie de
procesele teri toriale com plexe din
ace ste str ucturi emer gente. În figur a 2
se observă o structur are funcţională în
8
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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 zare a polilor r egionali de
dezvol tare
în
perioada
crizei
economi ce, a subli niat importanţa
comple xităţii funcţionale în atenuar ea
deze chilibrelor de terminate de ace st
impul s ne gativ major . Or aşul Dr. Tr.
Severi n a înregistrat ce a mai seve ră
scăde re a numărul ui de lo curi de
muncă (cu pe ste 50%), odată cu
de clanşare a cri zei eco nomice . Efectele
s-au re simţit la niv elul întregii re ţele
police ntri ce
subor donate
unde
scăde rea num ărul ui de locuri de
muncă a fost fo arte impor tantă.

de
polarizare.
Polii
lo cali
de
dezvol tare Balş şi Corabia se rem ar că
prin num ăr ul de companii, cu peste
450 de firm e fie care. În ace şti poli de
dezvol tare s-au me nţinut platformele
industrial di n perio ada com uni stă,
unde
s-au
dezvoltat
activităţi
economi ce de importanţă naţional ă,
care au co ntrib uit la o me nţiner e a
capacităţii endog ene de de zvoltar e,
superioar ă celorlalţi poli lo cali. În
preze nt aceste com panii ofer ă peste
1500 de locuri de m uncă în oraşul
Corabia, şi peste 4000 de locuri de
muncă în or aşul Balş. La pol ul opus se
află polii de dezvoltare în care su
desfiinţat marile com panii, înfiinţate
în perioada comunistă, şi care astăzi
au circa 200 de com panii fie care , cu o
cifr a de afaceri şi profit foarte r eduse.
Un e xempl u elo cvent este oraşul
Stre haia în car e, înainte de 1990,
companiile ofe reau pe ste 3000 de
locuri de m uncă, pe când astăzi sunt
circa 500 de lo curi de m uncă.

Un profil funcţional asem ănător este
cel al polilor intr aregionali, car e deşi
nu au bene fici at de avantajele funcţiei
admini str ative , au căpătat o capacitate
de polari zare comparabilă cu cea a
polilor regionali . În acestă categorie
intră or aşel e: Caracal, Filiaşi , Motr u,
Calafat, Dr ăgăşani şi Or şova, fi ecare
benefi ciind de av antajele unui anumit
context geog rafi c sau politi c. În aceste
oraşe se ctor ul antrepr enorial s-a
dezvol tat în aceleaşi coor donate ale
categoriei anterioar e, cu m enţi une a că
efectele cri zei eco nomice sunt foar te
diferi te în funcţie de com plexi tatea
funcţio nală
a
fi ecărui
pol
de
dezvol tare . Existenţa unor unităţi de
producţie compe titive şi un num ăr
mare de activităţi e conomi ce (peste
600 de firme înregistrate ) au făcut ca
în oraşele Caracal şi Drăg ăşani
evoluţia neg ativă să fie ate nuată faţă
de celel ate oraşe din ace stă catego rie,
care , la înce putul anul ui 2010, mai
aveau cir ca 300 de firme cu mai puţin
de 3000 de ang ajaţi în fie car e oraş.

Analiza profil ului funcţional în polii
locali de dezvoltare arată nevoi a de
strategii de susţi nere a sector ului
antre pre norial
pentru
de zvoltar ea
comple xităţii teritoriale . La niv elul
anul ui 2009 se co nstată un num ăr
redus de salari aţi co nce ntr aţi în mare
parte
în
come rţ
şi
industria
prelucr ătoare, şi un num ăr foar te
redus de angaj aţi în servicii .
La nivelul ultim ului palier de cizional,
cel
al
ce ntrelor
de
cre şter e,
comple xitatea funcţional ă a sistemelor
teritoriale este foarte re dusă, factorii
de de cizie fiind confr untaţi cu
disfuncţionalităţi e co nomice major e.
Sing urele activităţi e conomi ce care
contribuie la dinamica acestor sisteme
teritoriale sunt comerţul şi industria
alimentară.

Analiza se ctor ul ui antr epre norial în
polii locali de dezvoltare , sco ate în
evidenţă situaţii fo arte diferi te în
privinţa
rolul ui
sector ului
antre pre norial în evol uţia capacităţii
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4. Co ncluzii
Analiza
rolul ui
sector ului
antre pre norial la nivel ul reţeleor
police ntri ce
re gionale
subliniază
difere nţieri evi dente între polii de
dezvol tare
privind
str uctura
şi
comple xitatea
funcţională.
Pozi ţia
privilegiată a polilor de importanţă
naţională,
car e
bene ficiază
de
numero ase avantaje compe titive , face
ca
sectorul
antr epr enorial
să
înr egistr eze o dinami că superioară
polilor regionali şi locali. Analizele de
detaliu re alizate asupr a oraşului
Craiova au scos în evidenţă o di nami că
spe ctaculoasă a serviciilor ofe rite atât
populaţiei oraşul ui cât şi po pul aţiei
din zona metropolitană.

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