
Asociația Academia de Advocacy 
Timișoara, Bd. Republicii nr.9, 300159; Tel: 0256.403840; Fax: 0256.403841; Email: office@advocacy.ro 

www.advocacy.ro  www.implicat.info  www.transparenta.ro 

 

 

REGIONALIZAREA ROMÂNIEI – DE CE?  

 - sinteza audierii publice - 

 

 

CADRUL GENERAL AL AUDIERII PUBLICE 

Regionalizarea României prezintă perspective, mize și oportunități reale, istorice pentru fiecare 
cetățean, dar și provocări pe măsură. 

,,Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020 – Spre o Europă inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, compusă din regiuni diverse” (ATUE 2020), adoptată în 19 mai 2011, reafirmă drept 
obiectiv comun al UE coeziunea teritorială.  

,,Considerăm că obiectivele UE definite în Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii pot fi îndeplinite doar dacă se ia în considerare dimensiunea 
teritorială a strategiei, întrucât oportunitățile de dezvoltare variază de la o regiune la alta.”1 

În prima parte a anului 2013, România trebuie să fundamenteze şi să stabilească care îi sunt 
obiectivele tematice de dezvoltare pentru perioada 2014–2020.  

În baza unui Cadru Strategic Comun al Comisiei Europene, România va trebui să elaboreze, în 
cooperare cu partenerii de dialog, precum şi în dialog cu Comisia Europeană, un set de 
documente de programare, între care Contractul / Acordul de Parteneriat, respectiv documentul 
strategic național care fundamentează și stabilește obiectivele tematice de dezvoltare ale 
României pentru perioada 2014-2020, inclusiv cu alocarea indicativă a fondurilor europene 
destinate țării noastre pentru noul ciclu bugetar european de 7 ani. 

În acest context, Academia de Advocacy a inițiat, la Timișoara, în data de 23 noiembrie 2012, 
audierea publică cu tema ,,REGIONALIZAREA ROMÂNIEI – DE CE?”, considerând necesară și 
oportună declanșarea unui proces real, consecvent și gradual de largă consultare publică pe 
tema regionalizării României. De ce? Pentru a evidenția valoarea și forța deciziilor publice 
fundamentate și legitimate prin consultare publică și, mai ales, pentru a se vizibiliza rolul și 
potențialul real al implicării celor interesați în procesul de formulare și luare a deciziilor publice. 

Audierea publică ,,Regionalizarea României – De ce?” a avut drept obiectiv general relansarea 
temei regionalizării pe agenda publică pornind de la noi premise, respectiv pornind strict de la 
analiza și dezbaterea publică a rolului, nevoii și oportunității regionalizării României. Numai în 
contextul identificării și stabilirii clare a nevoii, dacă ea există, dezbaterea publică poate 
continua despre modalități, criterii, etape, riscuri, beneficii. 

Astfel, în data de 23 noiembrie 2012, în cadrul audierii publice ,,Regionalizarea României – De 
ce?”, organizată la Timișoara, Academia de Advocacy a invitat pe toți cei interesați să își exprime 
argumentat punctul de vedere, prin răspunsul în scris la următoarele întrebări: 

                                                           
1 ,,Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020 – Spre o Europă inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, compusă din regiuni 

diverse”, 19 mai 2011, pg.2, http://www.minind.ro/cctc_2014_2020/dse/Agenda_teritoriala_a_UE_2020.pdf.  

http://www.minind.ro/cctc_2014_2020/dse/Agenda_teritoriala_a_UE_2020.pdf
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 Are nevoie România de regionalizare? De ce? 

 Ce tip de decizii și competențe sunt necesar a fi transferate la nivel regional?  

 Cum ne organizăm pentru un proces durabil și eficient al regionalizării? 

 Cum pot regiunile să sporească coeziunea socială, economică și teritorială a țării și 
care sunt riscurile să o submineze? 

Audierea publică este o procedură transparentă şi riguroasă, de colectare de opinii 
fundamentate, prin care orice grup, organizație, instituție şi persoană fizică interesată îşi poate 
aduce contribuția în definirea şi adoptarea  politicilor publice de interes local, național şi 
internațional. În acest scop, organizatorii pun la dispoziția celor interesați o bibliografie publică 
consistentă, din care extrag o premisă riguroasă de dezbatere, denumită motivație, pe baza 
căreia cei interesați își pot formula opinii argumentate. Detalii asupra procedurii, a 
regulamentului de participare, a bibliografiei și a altor elemente organizatorice se regăsesc la 
www.advocacy.ro și www.implicat.info. În scopul realizării unei cât mai largi consultări publice, 
Academia de Advocacy a transmis peste 2.500 de invitații directe în medii diverse, 
complementare, direct implicate și/sau interesate de problematica regionalizării. În demersul de 
structurare a grupurilor de interese, s-au avut în vedere atât decidenți publici și lideri politici 
locali, regionali, naționali și europeni, cât și reprezentanți din toate mediile societății civile, 
locale și naționale. De asemenea, pentru a asigura caracterul absolut deschis al audierii publice 
inițiate și pentru a facilita implicarea tuturor celor interesați de tematica regionalizării, Academia 
de Advocacy a adresat invitația și prin anunț în media scrisă națională, prin informări succesive 
pe canale social media (site-uri, facebook, twitter, blog-uri) și prin afișarea outdoor pe panou 
electronic în Timișoara. Invitația a fost multiplicată substanțial, prin retransmiterea către diverse 
alte grupuri interesate, cu precădere de către membrii activi ai rețelei celor 800 de beneficiari ai 
proiectului strategic al Academiei de Advocacy ,,Partener Activ și Implicat”.  

STRUCTURAREA ȘI ORGANIZAREA OPINIILOR COLECTATE 

Tematica regionalizării României și acțiunea de mobilizare coordonată de Academia de 
Advocacy, în scopul implicării reale a părților interesate în audierea publică, au generat 
colectarea, conform procedurii de audiere publică, a 251 de opinii scrise conținând răspunsuri la 
întrebările motivației audierii publice. Acestea sunt prezentate public la www.advocacy.ro şi 
www.implicat.info. 

Organizarea opiniilor colectate a urmărit: 

 aria de acoperire geografică a celor interesați de subiect; 

 structurile societății civile și ale mediului politic, interesate de tematica pusă în discuție; 

 organizarea opiniilor pro regionalizare, împotriva regionalizării și a celor indeciși încă. 

 numărul și structura celor care au susținut verbal opinia scrisă, transmisă deja ante 
eveniment. 

Având în vedere specificitatea temei regionalizării, din perspectiva teritorial geografică analiza  
opiniilor scrise colectate evidențiază proveniența acestora din toate regiunile de dezvoltare ale 
țării, respectiv din 31 de județe ale țării, răspunzând criteriului relevanței prin prisma acestui 
criteriu.  

http://www.advocacy.ro/
http://www.implicat.info/
http://www.advocacy.ro/
http://www.implicat.info/
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În ceea ce privește structura opiniilor, 86% reprezintă ponderea opiniilor scrise colectate din 
partea societății civile, respectiv 217 opinii, iar 14% reprezintă ponderea opiniilor scrise ale 
decidenților politici, respectiv 34 de opinii. 

Raportat la domeniile de activitate ale depozanților, opiniile scrise ale reprezentanților societății 
civile relevă următoarea distribuție: reprezentanți ai ONG urilor – 62 de depoziții, ai sistemului 
de învățământ – 35 de depoziții, ai mediului de afaceri – 60 de depoziții, ai sindicatelor – 24 
depoziții, cetățeni – 15 depoziții. Dintre cele 8 Agenții de Dezvoltare Regională, direct interesate 
de subiectul regionalizării, 4 s-au implicat prin formularea opiniei scrise, respectiv agențiile din 
regiunile Vest, Centru, Sud – Vest și Nord – Est. 

Structura opiniilor scrise exprimate de către decidenții politici reliefează un spectru destul de 
larg de instituții şi nivele de decizie, şi anume: decidenți locali – 12 depoziții, consilii județene – 7 
depoziții, ministere – 3 depoziții, parlamentari și europarlamentari – 8 depoziții, urmați de 
membri ai unor partide politice şi candidați în alegerile parlamentare. 

Analizând cele 251 de opinii scrise colectate prin prisma poziționării față de oportunitatea sau nu 
a eventualei regionalizări a României, a rezultat următoarea structură: 

 77,29%, respectiv 194 de opinii scrise pro-regionalizare; 

 14,34%, respectiv 36 de opinii scrise contra-regionalizare; 

 8,37%, respectiv 21 de opinii scrise colectate ale celor indeciși sau care nu doresc să își 
asume o poziție inechivocă în acest moment al consultării publice. 

Pentru susținerea verbală a depozițiilor în timpul audierii publice s-au înscris 41 de vorbitori. 
Numărul efectiv al vorbitorilor care şi-au susținut și potențat public depoziția s-a ridicat la 36 de 
persoane, ceea ce reprezintă 14,4% din numărul total al celor care au prezentat o depoziție 
scrisă, procedura audierii publice impunând cerința depunerii în prealabil a unei depoziții scrise 
pentru susținerea verbală în timpul evenimentului propriu-zis. Fiecare dintre vorbitori a avut la 
dispoziție un timp alocat egal, limitat la 3 minute, judicios contorizate, pentru susținerea publică 
a depoziției, ceea ce a creat şanse egale pentru toți cei înscrişi.  

Dintre cei 36 de depozanți vorbitori: 
 11 au fost decidenți politici, respectiv 1 europarlamentar, 1 parlamentar, 2 reprezentanți 

de Consilii Județene, 5 decidenți locali (primari, consilieri locali) și 2 membri de partid; 
 25 de reprezentanți ai societății civile, respectiv: 

o 1 reprezentant al Agenției de Dezvoltare Regională Vest,  
o 10 reprezentanți ai mediului de afaceri,  
o 7 reprezentanți de ONG-uri,  
o 2 reprezentanți de sindicate,  
o 5 reprezentanți ai sistemului de învățământ. 

Este de subliniat că procedura de audierea publică nu reprezintă o tehnică de realizare a unei 
anchete de opinie sau sondaj. Prin urmare, nu are importanță şi nici relevanță ştiințifică 
ponderea cu care îşi marchează prezența fiecare dintre categoriile de depozanți subliniate mai 
sus. Mult mai importante, în contextul preocupărilor, sunt argumentele care se aduc fie de o 
categorie, fie de cealaltă, de preopinenți, argumente ce se pot constitui pe mai departe într-o 
bază de documentare a unor decizii viitoare, în raport cu tema supusă consultării şi dezbaterii 
publice. 
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CUPRINSUL RAPORTULUI SINTEZĂ 

În baza tuturor acestor documente specifice audierii publice, conform procedurii, redăm în cele 
ce urmează sinteza opiniilor scrise colectate de către Comisia de Inițiere a audierii publice și 
sintetizate, structurat în jurul întrebărilor audierii publice, de către Comisia de Experți a acesteia. 

 Întrebarea nr.1  
Are nevoie România de regionalizare? De ce? 

La această primă întrebare a audierii publice, considerată izvor sau condiționalitate pentru toate 
celelalte întrebări ale audierii, și nu numai, s-a colectat un număr de 194 de opinii (depoziții) 
afirmative cu privire la nevoia de regionalizare a României.  

Alături de acestea, s-a mai colectat un număr de 36 de opinii (depoziții) negative, care nu susțin 
nevoia de regionalizare a României.  

Până la totalul de 251 de opinii (depoziții) scrise colectate, au mai fost 21 de opinii (depoziții) ale 
celor indeciși sau care nu își asumă public niciuna din poziții – pro sau contra. 

Analiza comparativă a argumentelor fiecărui grup de interese astfel coagulat – în raport de 
poziționarea față de tema regionalizării României – oferă oportunitatea fundamentării reale, 
pertinente, pe fond a deciziilor publice viitoare în privința etapelor și temelor ulterioare de 
dezbatere publică, atât pentru decidenți, cât și pentru experți și societatea civilă, în general. 

Principalele argumente care susțin ideea și nevoia de regionalizare a României, sintetizate în cele 
ce urmează, în ordinea importanței lor, prin prisma frecvenței cu care au fost enunțate în 
opiniile scrise colectate și analizate, sunt: 

 eficientizarea procesului decizional public și, implicit, o mai bună gestionare a resurselor 
publice, precum și a tuturor resurselor disponibile, în general, limitate și constant 
insuficiente în raport cu nevoile, argument susținut de o serie de alte argumente specifice 
subsecvente, cum ar fi: 
 reducerea costurilor și a birocrației în sistemul administrativ public în general, prin 

simplificarea și optimizarea administrației publice, în contextul regionalizării; 
 corelarea deciziilor publice cu nevoi și probleme specifice, precum și cu oportunități de 

dezvoltare specifice, diferite și diverse de la o regiune la alta; 
 necesitatea susținerii și chiar a accelerării descentralizării din mai multe puncte de 

vedere: 

 economic: un management regional competent și motivat, cu un instrument 
legislativ corespunzător și flexibil ar trebui să reușească creșterea nivelului 
economic al regiunii mult mai bine decât actuala formulă de organizare 
constrânsă legislativ și deseori decizional la nivel național; 

 financiar: gestionarea regională aproape în totalitate a veniturilor și cheltuielilor, 
centralizarea națională doar a unei părți din veniturile regionale, în scopul 
menținerii în funcțiune a instituțiilor naționale, eliminarea pierderilor financiare 
datorate unor decizii politice de redirecționare, către instituții și entități inutile 
sau neperformante, a unei părți din venituri; 

 administrativ: actualul mecanism administrativ este ineficient și mare 
consumator de resurse; structura ierarhică a administrației României nu este 



 
 

Asociația Academia de Advocacy 
                     Timișoara, Bd. Republicii nr.9, 300159; Tel: 0256.403840; Fax: 0256.403841; Email: office@advocacy.ro 

www.advocacy.ro   www.implicat.info   www.transparenta.ro 
 

stufoasă, însă modul de funcționare este adesea sincopat, lipsit de suplețe și 
perceput drept costisitor; la nivel regional se pot organiza aparate 
administrative eficiente, cu minim de resurse umane, dar puternic informatizate; 

 transparentizarea actului decizional public și o mai mare și mai bună accesibilitate la 
informații de interes public, datorită apropierii de cetățean și nevoile sale, comparativ 
cu nivelul național, fapt ce va induce și: 

 o mai mare responsabilizare a decidenților;  

 reducerea corupției în administrația publică; 
 incapacitatea actualelor structuri administrativ-politice de a colabora și coopera pe 

palierul interjudețean / regional; 

 creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, corelat cu o mai eficientă și eficace 
utilizare a acestor fonduri, prin: 
 posibilitatea integrării proiectelor mici, disparate la nivel local, în proiecte strategice, 

de anvergură la nivel regional; 
 prin extragerea lecțiilor învățate din perioada experiențelor 2007-2013; 

 stimularea și susținerea dezvoltării economice, în general, și, implicit, prin aceasta 
reducerea disparităților și decalajelor economice interjudețene și interregionale; 
 din acest punct de vedere, esențial este obiectivul general de dezvoltare a resurselor 

umane, promovarea ocupării și a incluziunii sociale, în baza experiențelor știut fiind 
faptul că, economia locală nu poate prezenta o diversitate și specificitate 
corespunzătoare așteptărilor cetățenilor, iar cetățenii își cunosc și recunosc 
capacitatea de mobilitate profesională și geografică și o valorifică ca atare, în măsura 
oportunităților existente, cu precădere într-un areal maximal regional; 

 simplificarea accesului la resurse a mediului de afaceri autohton; 

 nevoia de identificare identitară, precum și nevoia de notorietate a regiunilor, esențiale 
pentru întărirea spiritului de apartenență, încredere și solidaritate a populației, toate 
acestea contribuind la potențarea și nu împotriva identității naționale a statului român 
unitar; 
 facilitarea interacțiunilor socio-economice la nivel regional este importantă. 

Ministerul Afacerilor Europene, în depoziția transmisă Comisiei de Inițiere a audierii publice, 
menționează faptul că, ,,regionalizarea (modificarea organizării administrativ-teritoriale) este o 
decizie națională majoră, care are impact asupra planificării dezvoltării economico-sociale 
naționale în ansamblu (inclusiv privind selectarea priorităților de finanțare din fonduri 
europene), asupra sistemului de gestiune a fondurilor UE post-2013 şi, potențial, asupra 
sistemului de cofinanțare, în măsura în care acest proces se concretizează în constituirea unor 
structuri administrativ-teritoriale la nivelul noilor regiuni.”  

Ministerul Afacerilor Europene este autoritatea publică responsabilă cu elaborarea proiectului 
Contractului / Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană de fundamentare şi stabilire a 
obiectivelor tematice de dezvoltare ale României, pentru alocarea indicativă a fondurilor 
europene în perioada 2014–2020. 
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Principalele argumente enunțate împotriva ideii și nevoii de regionalizare a României sunt 
sintetizate în cele ce urmează, în ordinea importanței lor, prin prisma frecvenței cu care au fost 
enunțate în opiniile scrise colectate și analizate: 

 accentuarea disparităților interregionale, pe fondul dezvoltării accentuate și 
disproporționate a marilor aglomerări urbane și a capitalelor de regiuni, în detrimentul 
localităților periferice ale acelorași regiuni, în detrimentul orașelor mici și a zonelor rurale; 
 pierderea locurilor de muncă în instituțiile administrative vizate de procesul 

regionalizării; 

 nivelul ridicat al costurilor pe care le implică procesul complex și îndelungat al 
regionalizării României, costuri ce vor fi suportate din resurse publice, deci din banii 
contribuabililor; 

 momentul nepotrivit, în primul rând corelat cu contextul actual al crizei economice 
globale, dar și din perspectiva planificării noului ciclu bugetar european, momentul fiind 
apreciat ca fiind tardiv sub acest aspect; 

 fezabilitatea și chiar oportunitatea decuplării obiectivului descentralizării de cel al 
regionalizării, pe ideea că o bună descentralizare decizională se poate realiza și în afara 
procesului de regionalizare; 

 creșterea birocrației, datorită multiplelor schimbări legislative necesare, precum și datorită 
etapelor indispensabile ale tranziției de la actuala formă de organizare administrativă spre 
cea regională; 

 teama de riscul federalizării României, a enclavizării anumitor zone ale țării, a pierderii 
identității naționale, istorice, a federalizării chiar a UE, corelate cu suspiciunea legată de 
poziționarea contra regionalizării a unor state membre ale UE, precum și a unor politicieni 
autohtoni; 

 nesoluționarea problemei calității și eficienței dialogului cu decidenții, chiar dacă din punct 
de vedere geografic aceștia vor fi mai aproape fizic de cetățeni în eventualitatea unui 
proces al regionalizării, comparativ cu nivelul național. 

Între argumentele pro și contra balansează un număr de 10 depozanți, care nu au adoptat o 
poziție clară, neechivocă nici într-un sens, nici în altul. 

Alături de aceștia, mai există o categorie de 11 depozanți care nu și-au asumat public o poziție 
pro sau contra. Printre argumentele invocate în acest caz se numără:  

 nevoia de studii și analize de impact a unor alternative de regionalizare a României; 

 lipsa unui proiect sau pachet legislativ concret privind regionalizarea; 

 slaba informare a populației cu privire la acest subiect. 

CONCLUZIILE privind nevoia de regionalizare a României 

Având în vedere că răspunsul la această întrebare reprezintă fundamentul analizării stadiului 
de înțelegere asupra demarării sau nu a unui proces de regionalizare, Comisia de Experți 
evidențiază caracteristica principala de diversitate, extrasă din analiza celor 251 de depoziții 
colectate. Pe acest considerent, multitudinea de argumente poate fi, la rândul ei segmentată pe 
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mai multe categorii, respectiv argumente (şi contra-argumente) de ordin general şi, respectiv 
argumente specifice de natură: istorică, economică, socială şi demografică, culturală şi de tradiţii, 
politice şi administrative şi, nu în ultimul rând, argumente de ordin democratic, etc. Nu lipsesc 
nici argumentele care traversează ca o orizontală aceste categorii identificate. (Anexa 2) 
Totodată, se remarcă că nu lipsește nici categoria argumentelor care, în fapt, ţin mai mult de 
supoziţii, deziderate, aşteptări şi nu reprezintă factori de influenţă, în sensul unei analize de 
cauzalitate între fenomenul regionalizării administrative - teritoriale şi aceste motivații 
invocate de participanți în unele de luări de poziții.  

Nu lipsesc nici opinii în care un argument evidenţiat ca fiind favorabil să fie perceput de un alt 
depozant ca fiind din categoria contrară. Astfel, ca exemplu, regionalizarea este văzută ca un 
factor integrator şi catalizator pentru coeziunea socială şi economică a României în UE, în 
timp ce tot regionalizarea este percepută ca un factor de dezagregare socială şi economică şi 
ca o vulnerabilitate la adresa integrării în UE.  

În cuprinsul depozițiilor este împărtășit faptul că, necesitatea reformei administrative - 
teritoriale a devenit un fapt acceptat, atât de către societatea civilă, de mediul academic, dar şi 
de autorităţile publice, care şi-au propus, într-o primă etapă, adoptarea unor măsuri concrete 
cu privire la procesul de descentralizare. Se subliniază faptul că, primele schimbări 
semnificative în întărirea democrației locale au avut loc doar după anul 2000, când județele au 
început să preia din ce în ce mai multe atribuții de la guvernarea centrală, fiind în mod paralel 
întărită şi legitimitatea lor democratică, ca urmare a alegerii prin vot direct a preşedinților de 
consilii județene. (…) În schimb, regiunile au rămas şi astăzi nişte entități fără legitimitate 
democratică, cu scop pur statistic şi de implementare a politicilor de dezvoltare. 

Totodată, se asumă că regionalizarea, la nivel european, nu numai în România, va reforma 
fundamental relațiile dintre UE și Statele Membre, pe de o parte, și relațiile dintre fiecare 
dintre acestea și diversele entități regionale de pe teritoriul lor, pe de altă parte.  

La nivelul unei regiuni poate fi valorificat mai eficient parteneriatul pe tot lanțul de planificare, 
implementare și monitorizare a unei politici publice (fenomen vizibil mai ales în cazul unor 
state mari, cum este România). De asemenea, aplicarea principiului subsidiarității constituie o 
contribuție importantă la construcția unei democrații autentice în România, bazate pe 
legitimitate egală a diferitelor niveluri de putere: local, județean, regional şi național. Prin 
urmare, e nevoie de un transfer real de putere dinspre Bucureşti spre entități mai mici, care 
pot gestiona eficient resursele, iar aceste entități pot fi regiunile. 

Se admite faptul că, regionalizarea este în primul rând  o problemă națională,  care necesită 
discutarea şi armonizarea întregii ei suite de abordări şi nuanțe specifice: precauții privind 
intențiile naționaliste, rezerve față de federalizare, grija pentru păstrarea tradițiilor, pentru 
menajarea identității locale, pentru păstrarea unui nivel eficient de reprezentativitate 
administrativă şi politică a oamenilor, etc. Pe lângă toate acestea, apare apoi componenta 
costurilor cu care se va derula o astfel de reformă administrativ - teritorială în raport cu 
beneficiile prezumtive. 

Prezenta secţiune a Raportului s-a focalizat pe un efort de sinteză în condiţiile menţinerii 
conformităţii calitative asupra opiniilor exprimate de către participanţi şi nu a interpretării 
acestora.  
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 Întrebarea nr.2  
Ce tip de decizii și competențe sunt necesar a fi transferate la nivel regional?  

Întrebarea a doua a audierii publice a avut drept scop colectarea de opinii, scrise și verbale, 
referitoare la modelul optim de regionalizare. 

Toți cei care au conchis recunoscând și admițând nevoia de regionalizare a României, respectiv 
cei 194 de depozanți ai audierii publice, au fost invitați să contribuie mai departe la procesul de 
consultare publică declanșat, prin adresarea, de asemenea argumentată, și a următoarelor 
întrebări din motivația audierii publice. 

Opiniile analizate de către membrii Comisiei de Experți s-au structurat în jurul următoarelor 
aspecte cheie: 

 sensul și cadrul transferului de putere; 

 gradul și modul de concret de realizare a transferului de putere; 

 gradul și modul de valorificare a structurilor administrative existente, pe diferite nivele. 

În general, este acceptată și promovată ideea necesității transferului real și semnificativ de 
putere de la centru spre nivelul regional. Într-o pondere mai mică este susținută și necesitatea 
realizării unui transfer de putere dinspre nivelul județean/local spre cel regional. 

În privința structurii instituționale care să preia la nivel regional puterea decizională, ideile 
colectate sugerează, în ordinea importanței prin prisma frecvenței apariției lor, următoarele: 

 nevoia unui for executiv, cu putere decizională, dar fără putere legislativă, care să 
elaboreze, planifice și implementeze strategia specifică regiunii administrate; 

 nevoia unui for legislativ, cu rol de reprezentare a cetățenilor regiunii în procesul decizional 
public, for care poate fi: 

 conform opiniilor majoritare pe acest subiect, ales prin votul direct al cetățenilor; 
sau 

 conform unor opinii minoritare, numit sau ales din rândul aleșilor de la nivelele 
administrative inferioare (local / județean). 

Majoritatea propunerilor inclină spre necesitatea unui for legislativ cu putere de a promulga 
legislație în conformitate cu cadrul stabilit de legislația națională și doar o minoritate a opiniilor 
apreciază oportună împuternicirea forului legislativ regional cu putere de a promulga legislație 
primară. 

În privința modului concret de realizare a transferului de putere la nivel regional, majoritatea 
opiniilor apreciază oportună complementaritatea transferului de putere în plan administrativ cu 
cel din plan economic, financiar, fiscal, și nu numai. 

Referitor la gradul transferului de putere, opiniile sunt împărțite relativ echilibrat între: 

 oportunitatea descentralizării pe multiple paliere (administrativ, economic, financiar, fiscal)  
și 
 oportunitatea legiferării autonomiei regionale, similar pe multiple planuri. 
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Nu în ultimul rând, unii depozanți atrag atenția asupra necesității înființării la nivel regional a 
unor organisme cu rol consultativ, pe modelul celor existente la nivel european (Consilii 
Economice și Sociale Regionale). 

Majoritatea depozanților apreciază utilă continuarea procesului de regionalizare pe baza 
structurii actualelor regiuni de dezvoltare. De asemenea, majoritatea opinează în favoarea 
păstrării nivelului decizional județean, chiar și în varianta reducerii competențelor prin transferul 
către nivelul regional, deși nu puține sunt și opiniile care susțin desființarea nivelului decizional 
județean și a prefecturilor. 

CONCLUZIILE privind modul optim de regionalizare 

Din analiza depozițiilor colectate, Comisia de Experți a extras următoarele concluzii: 

 În cazul alegerii regionalizării României, trebuiesc stabilite mai întâi abordări clare de 
operaționalizare a relației cu puterea centrală, de tipul: reprezentativitate în elaborarea și 
negocierea documentelor strategice, a programelor de dezvoltare pe diverse domenii; 
definirea puterii decizionale și de reglementare regională; definirea statutului juridic; 
implicarea în procesele legislative care le afectează interesele, inclusiv strategiile de 
dezvoltare socio - economică; libertatea de a-și determina structurile interne; partajarea de 
competențe cu autoritățile centrale; definirea structurii surselor de venituri, ca o combinație 
între resurse proprii/atrase și resurse transferate de la bugetul de stat; etc. 

 În cazul alegerii regionalizării României, modelul regional administrativ teritorial actual 
poate fi consolidat cu costuri minime. 

 

 Întrebarea nr.3  
Cum ne organizăm pentru un proces durabil și eficient al regionalizării? 

A treia întrebare a audierii publice a vizat identificarea aspectelor cheie care să asigure un bun 
proces al regionalizării României, deziderat definit prin caracteristicile durabilității și eficienței. 

Opiniile analizate de către membrii Comisiei de Experți au relevat aspecte esențiale pentru un 
bun proces al regionalizării din multiple perspective, și anume: 

 a criteriilor de fundamentare a regionalizării, pentru consistența procesului; 

 a actorilor necesar a fi implicați, pentru legitimitatea și calitatea procesului; 

 a etapelor necesare și a secvențialității lor, pentru durabilitatea și eficiența procesului; 

 a aspectelor tehnice, pentru sustenabilitatea procesului. 

Marea majoritate a depozanților au menționat necesitatea unui mix al criteriilor de 
regionalizare. Totuși, prin prisma frecvenței, cel mai des au fost amintite criteriile legate de 
istorie, cultură și valori comune. Acestea sunt urmate, îndeaproape, de criteriile socio-
economice și de resurse, inclusiv prin prisma complementarității resurselor, nu numai prin 
prisma existenței sau nu a lor în regiune. Aproape la fel de importante sunt și criteriile 
demografice și teritoriale. Minoritar, mai sunt menționate criterii de mediu, funcționale, de 
infrastructură, administrative, educaționale. 
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Actorii necesar a fi implicați în procesul regionalizării sunt: experții, mediul academic, 
funcționarii publici profesioniști, specializați și cu experiență, dar apolitici, formele structurate 
ale societății civile, populația, în general, precum și decidenții publici și politici. 

În ordinea frecvenței amintite, primele 2 etape cheie, indispensabile procesului de regionalizare, 
s-au desprins a fi: 

 consultarea publică reală a părților interesate și/sau direct implicate; 

 fundamentarea științifică a proiectului de regionalizare prin realizarea de studii, cercetări, 
analize de impact, analize comparative ale modelelor de succes din alte țări, cu 
diseminarea publică a rezultatelor obținute. 

Nu lipsită de importanță este și informarea și conștientizarea populației atât cu privire la 
avantajele și dezavantajele regionalizării, desprinse din studiile și analizele efectuate, cât și cu 
privire la rezultatele dezbaterilor publice efectuate. 

Conform opiniilor colectate și sintetizate, sustenabilitatea procesului de regionalizare depinde: 

 covârșitor, de modificarea Constituției; 

 semnificativ, de adaptarea cadrului legislativ specific pentru înființarea și funcționarea 
regiunilor; 

 nu în ultimul rând, de rezultatul unui eventual referendum național pe tema regionalizării. 

CONCLUZIILE privind procesul optim de regionalizare 

În urma analizei opiniilor culese raportat la întrebarea „Cum ne organizăm pentru un proces 
durabil și eficient regionalizării?”, Comisia de Experți a extras următoarele concluzii: 

 necesitatea fundamentării, prin studii și analize a oricărui demers intermediar care conduce 
spre regionalizare; 

 necesitatea atragerii de expertiză din societatea civilă în elaborarea analizelor și studiilor 
care vor fundamenta pașii de urmat spre regionalizare; 

 implicarea părților interesate, inclusiv din mediul socio - economic (agenții de dezvoltare, 
camere de comerț, patronate, IMM-uri, sindicate) în elaborarea etapelor de transpunere a 
modelelor regionale;  

 necesitatea informării constante a populației asupra etapelor parcurse și a rezultatelor 
obținute; 

 necesitatea consultării părților interesate, a grupurilor largi de populație cu privire la 
posibilele etape sau modele de urmat; 

 necesitatea analizării modificării Constituției și a cadrului legislativ, în urma alegerii 
modelului regional acceptat prin consens și/sau referendum. 
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 Întrebarea nr.4  
Cum pot regiunile să sporească coeziunea socială, economică și teritorială a 
țării și care sunt riscurile să o submineze? 

A patra întrebare a audierii publice, și ultima, cumulează 2 întrebări, și anume: una referitoare la 
potențialul regionalizării de a spori coeziunea economică, socială și teritorială a României și una 
opusă, referitoare la eventualele riscuri de a submina tocmai această coeziune prin procesul de 
regionalizare. 

 Regionalizarea ar spori coeziunea economică, socială și teritorială a României dacă: 

 s-ar realiza prin consens politic ferm, consens social și consens economic, 
consensualități îndeplinite prin intermediul dialogului; 

 s-ar baza pe cooperare, colaborare, parteneriate inter-județene și inter-zonale (inclusiv 
cu nivelul central), precum și în plan transfrontalier; 

 ar stimula dezvoltarea culturii competitivității și a concurenței între regiuni; 

 ar reuși un management performant (conectat la nevoi, prin prioritizare în funcție de 
necesitățile regionale reale, prin întărirea capacității instituțiilor regionale, prin 
soluționarea promptă a deficiențelor intra și interregionale în perioada de tranziție, prin 
simplificarea procedurilor); 

 ar prioritiza și facilita  investiții strategice regionale privind inovația, cercetarea, mediul 
universitar, mediul sanitar și de urgență, infrastructura; 

 ar exploata capacitatea coezivă a polilor de creștere; 

 ar reuși valorificarea optimă a resurselor naturale, umane, culturale, de tradiții, a 
etosului regiunii; 

 ar facilita politici juste de redistribuire, precum și ,,suportarea” optimă a gradului de 
îndatorare al țării între regiuni; 

 ar acorda atenție redistribuirii leadership-ului politic în teritoriu și evitării exceselor de 
naționalism; 

 nu în ultimul rând, ar iniția schimbarea de mentalități. 

În contextul dezbaterilor privind transferul de putere, diferența majoră în contribuția sau nu 
a regionalizării la coeziunea economică, socială și teritorială a țării va fi dată de puterea 
legislativă delegată regiunilor, și nu de cea executivă sau de dimensiunea bugetului pe care 
îl vor gestiona.  

 Principalul risc al subminării coeziunii economice, sociale și teritoriale a României prin 
procesul regionalizării este, în mod covârșitor, considerat a fi perpetuarea și chiar adâncirea 
decalajelor și a diferențelor economice și culturale, prin polarizarea resurselor la nivel 
aglomerărilor urbane, prin tendințe de centrifugare, prin apariția fenomenului de 
enclavizare sau segregare a unor zone ale țării. 

Principalele soluții de minimizare a acestui risc, enunțate de către depozanți, se referă la: 
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 necesitatea unui stat puternic, cu un cadru legislativ clar și unitar și cu menținerea unor 
pârghii de planificare și control la nivel central; 

 buna planificare financiară a regiunilor, prin: 

 cadru de reglementare al autonomiei financiare a regiunilor, în cazul în care 
aceasta este opțiunea; 

 reguli de prioritizare a cheltuielilor din bugetele regionale și mecanisme de 
corecție financiară, care să minimizeze diferențele de alocare a resurselor; 

 stabilirea unui plafon de îndatorare, care să țină cont inclusiv de datoriile 
existente; 

 alocarea directă a resurselor de către autoritățile locale, evitându-se astfel 
polarizarea de la centru către regiune; 

 mecanisme de solidaritate, care să permită redistribuirea către zonele sărace; 

 canalizarea optimă a fondurilor structurale de coeziune și reconstituirea sistemului 
național de asigurare a resurselor naționale de cofinanțare; 

 exploatarea capacității coezive a polilor de creștere; 

 realizarea infrastructurilor în sistemele de comunicații și transporturi; 

 colaborarea transfrontalieră; 

 reprioritizarea criteriilor istorice, culturale, etnice în procesul de regionalizare. 

 Alte riscuri ale subminării coeziunii economice, sociale și teritoriale a României menționate 
în depoziții, cu eventuale soluții de minimizare a lor, se referă la: 

 accentuarea dimensiunii politice a regionalizării, denaturarea procesului de 
regionalizare de interesele politice de context și/sau electorale și proliferarea în 
consecință a clientelismului regional, nivelul slab de înțelegere al conceptului și 
principiilor de cooperare și colaborare la nivelul decidenților; 

 minimizarea riscului ar putea fi realizată prin monitorizarea activă și vigilentă a 
societăți civile; 

 accentuarea disputelor pe criterii etnice, în special privind Ținutul Secuiesc, disensiuni 
sau chiar opoziție vehementă a populației, ca urmare a includerii în areale identitare 
diferite de cele acceptate tradițional, federalizarea României și a UE, cu pierderea 
sentimentului de stat unitar; minimizarea riscului prin: 

 minimizarea riscului ar putea fi realizată prin implementarea unor regiuni care să  
divizeze ,,majoritatea” maghiară sau prin crearea unor zone cu statut special, 
precum și prin implementarea corectă, bine planificată în timp, a regionalizării, cu 
conștientizarea reală a populației în privința explicării fenomenului, cu un real dialog 
civic și social, cu eforturi de eliminare a eventualelor neînțelegeri la nivel local; 

 management defectuos al procesului de regionalizare, cât și al regiunilor în sine 
(perioada de tranziție la noua formă de administrare teritorială și imposibilitatea găsiri 
unor soluții viabile pentru diferite probleme tehnice, legislative, financiare; incoerență 
strategică inter și intra regională; alocări ineficiente a fondurilor europene pe proiecte 
mici; creșterea costurilor și a birocrației); 
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 pierderea experiențelor câștigate și a expertizelor consolidate în sfera regionalizării, în 
speță de către actualele Agenții de Dezvoltare Regională; 

 neparticiparea activă a populației regiunii la creșterea și dezvoltarea acesteia, respectiv 
neimplicarea și, implicit, creșterea distanței dintre cetățean și administrație; 

 competiția contraproductivă între potențialele centre administrative ale regiunii, cu 
interferența ineficientă a politicului în această competiție; 

 localizarea instituțiilor regionale constituie un element fundamental în accentuarea 
hipertrofierii marilor orașe considerate capitală; 

 migrația populației (a forței de muncă) și a investitorilor între regiuni; 

 creșterea fiscalității la nivel de regiune; 

 discontinuitate în teritoriu a activităților industriale; 

 mișcări cu caracter autonomist;  

 activități subversive ale unor grupuri de interese care se opun regionalizării.  

CONCLUZIILE privind beneficiile și riscurile regionalizării României 

În urma analizării depozițiilor colectate ca răspuns la întrebarea „Cum pot regiunile să sporească 
coeziunea socială, economică și teritorială a țării și care sunt riscurile să o submineze?”, Comisia 
de Experți a concluzionat următoarele: 

 Necesitatea elaborării unui set de studii și analize de tip cost / beneficiu și de impact cu 
privire la transferul de atribuții și competențe de la nivel central spre regional, în toate 
domeniile socio - economice; 

 Analizarea riscurilor generate de o autonomie financiară regională insuficient pregătită, 
pentru evitarea decalajelor de dezvoltare regională; 

 Analizarea în detaliu a modelelor de bune practici din UE, adaptate la specificul și istoria 
recentă a României. 
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CONCLUZIILE FINALE ALE COMISIEI DE EXPERȚI A AUDIERII PUBLICE 

În urma analizei celor 251 de depoziții colectate și a structurării răspunsurilor pe cele 4 întrebări, 
Comisia de Experți a elaborat următoarele concluzii: 

1. Evenimentul de audiere publică pe tema „Regionalizarea României – De ce?” a pus în 
discuție un obiectiv strategic al României, care reclamă transformări structurale majore. 

2. Colectarea a 251 de opinii scrise pe acest subiect, de pe aproape întreg teritoriul țării, 
demonstrează preocuparea cetățenilor informați, activi în diverse domenii, asupra acestui 
subiect strategic. 

3. Diversitatea argumentelor prezentate cu privire la necesitatea sau nu a regionalizării 
României demonstrează o fază incipientă a înțelegerii avantajelor, dezavantajelor, a 
riscurilor ce pot apărea prin regionalizare. 

4. Argumentarea reală în raport cu supoziții sau așteptări, desprinse din depozițiile colectate, 
evidențiază nevoia celor interesați în a avea la dispoziție repere științifice, prin elaborări de 
studii, analize de impact, cost beneficiu, de risc, modele alternative. 

5. Implicarea celor interesați în evenimentul de audiere publică evidențiază intenția reală a 
acestora de a-și dedica expertiză și timp pentru elaborarea modelului potrivit de 
regionalizare a României, prin procese repetitive și consecutive de consultare publică. 

6. Majoritatea depozanților pro-regionalizare evidențiază paliere de luat în considerare în 
analizarea modelului optim pentru România, de tipul: organizare administrativ - teritorială, 
transfer de putere de reglementare, transfer de decizie a strategiilor de dezvoltare, 
transfer de liberă gestionare a resurselor proprii, etc. 

7. Majoritatea depozanților pro-regionalizare evidențiază necesitatea deciziei politice de a 
modifica Constituția și legislațiile prezente aferente domeniului. 

8. Majoritatea depozanților împotriva regionalizării evidențiază riscuri de apariție a 
disparităților interregionale, de federalizare, de creștere a birocrației și a costurilor. 

În urma structurării opiniilor, Comisia de Experți a identificat următoarele beneficii ale 
regionalizării desprinse din depozițiile analizate: 

 creșterea capacitații interne pentru realizarea unor proiecte macroeconomice, precum și 
pentru valorificarea lor dincolo de limitele locale; 

 depășirea unor conexiuni ierarhice unilaterale în generarea, adaptarea și executarea unor 
alegeri și decizii strategice (depășirea “centralismului falimentar”); 

 noi echilibre între diversificarea dezvoltării locale și asigurarea coeziunii la nivel macro; 
 gestiunea rațională, responsabilă, novatoare a ,,presiunilor” pentru regionalizare, venite din 

zone interne dinamice, performante; 
 consolidarea factorilor de coeziune la nivel național în asigurarea unor noi echilibre, dar și 

pentru prevenirea fragmentarii, izolării, desincronizării; 
 amplificarea rolului și contribuției ,,clasei de mijloc”, cu posibilitatea atingerii progresului 

majoritar și evitarea polarizării sociale; 
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 conservarea atractivității pentru investiții private externe, prin cumularea la dimensiuni 
profitabile a unor oportunități, capacitați productive și cerere care să asigure 
competitivitate și profitabilitate; 

 reducerea deficitului democratic printr-o consolidare a reprezentării grupurilor și 
categoriilor sociale; 

 relansarea și consolidarea reprezentării în raport cu entitățile centrale; 
 transferul direct la nivel mediu a experienței de succes, creșterea ariei și diversificarea 

solidarității locale; 
 creșterea influenței unor factori de coordonare locali (asociații profesionale), consacrați 

prin tradiție dar și prin acces la resurse; 
 impactul asupra pieței muncii prin redistribuirea factorilor productivi și a forței de muncă; 
 deschidere și recunoaștere a tezaurului multicultural; 
 rolul deosebit al dialogului social în proiectarea, asumarea și finalizarea regionalizării; 
 reconstrucția și modernizarea ,,provinciei”, respectiv degradarea ,,provincialismului”, ca 

formă a izolării contraproductive; 
 extinderea reprezentării directe la nivelul raporturilor în cadrul UE; 
 transferul de modele de succes între spații economice și sociale comparabile cu alte zone 

ale UE; 
 asumarea exigențelor și standardelor integrării europene de pe poziții consolidate, 

depășind astfel formalismul unor abordări guvernamentale, dar și ,,minimalismul” unor 
abordări locale. 

În urma structurării opiniilor, Comisia de Experți a identificat următoarele surse de risc în 
procesul regionalizării, desprinse din depozițiile analizate: 

 neîncrederea instalată în viața publică între niveluri ale ierarhiei sociale și instituționale; 
 grade diferite de inerție socială, instituțională; 
 decalaje semnificative între zone geografice, ramuri economice, fapt ce induce proliferarea 

unor forme de egoism social, derivate tocmai din proliferarea inegalităților, precum și din 
recunoașterea contradictorie a unor procese de stratificare socială; 

 tendințe instalate de fragmentare între entități administrative, comunități, sectoare 
economice, de izolare, cu centrări simplificatoare sau cu interes pentru protecție, 
discriminare; 

 absorbția inegală de resurse materiale, informaționale și funcționale, care tind să 
accentueze decalajele instalate; 

 eterogenitatea presiunilor spontane în viața socio-economică; 
 tendințe generalizate de desincronizare între procese și mecanisme funcționale; 
 clișee de percepție instalate cu influență relativă asupra unor forme noi de asociere, 

organizare, administrare; 
 instrumentarea politica a temei în contexte cu încărcătura emoțională și cu referire la 

redistribuirea de resurse, costuri; 
 dezvoltări inegale in plan economic, social, cultural cu efecte directe asupra calității vieții, 

climatului public, așteptărilor pe tema mediu; 
 consensul politic minimal, fragil, instabil, corelat cu ambiguizarea unor modalități în 

procesul de  realizare a consensului public (ex. referendumul); 
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 abordări preliminare pripite, discontinue, formale, care plasează proiectul strategic în 
panoplia temelor ,,de propagandă” politicianistă; 

 persistența ,,provincialismului” ca o abordare centrată pe teme predominant tradiționale și 
ignorarea unor deschideri, oportunități; 

 rezistența ,,factorilor centraliști”, în administrație, dar și la nivelul culturii politice curente; 
 stimularea și instrumentalizarea politicianistă a izolaționismului pe criterii etnice; 
 riscul multiplicării birocrației, prin suprapunerea unor nivele administrative cu orientări, 

funcții și motivații diferite; 
 originea top-down, ex-in a  inițiativei de regionalizare (UE sau mediul politic la centru); 

abordări precipitate la presiunea unor factori externi cu efecte formale, vulnerabile, ușor de 
abandonat, de substituit în contexte interne sau externe schimbate; 

 ambiguități și ambivalențe referitor la suportarea costurilor regionalizării; 
 deranjarea unor  ,,aranjamente locale”, grupuri de interese, ,,baroni locali”, etc.; 
 motivația inegală, asimetrică, contradictorie pentru regionalizare, cu efecte care se 

preschimbă sau se anihilează reciproc; 
 eterogeneitatea criteriilor de definire a regionalizării (economice, structurale, etnice, tradiții 

etc.), cu efecte contradictorii asupra proiectării politicilor și alocării resurselor; 
 sincronicitatea relativă, sumară, formală între valențe structurale, valorice, și localizare; 

noua ierarhizare a corelațiilor cauzale provocate de tehnologii, modalități productive, noi 
nevoi și modalitatea de satisfacere a acestora (ex. IT, comunicații, circulația oamenilor și a 
mărfurilor, diversificarea mărfurilor, etc.) capătă o pondere semnificativă, modificând 
raporturi de forță, atitudini, schimburi și transformări; 

 decalaje semnificative și discordante ale impactului, cu precădere în primele etape ale 
procesului regionalizării; posibilitatea apariției unor discordanțe între nivelurile macro, local; 

 capacitatea diferită de adaptare la regionalizare pentru diverse categorii ale populației, 
comunități, grupuri sociale, etnice; 

 absența ,,Factorului generator” în plan intern pentru inițierea, susținerea și finalizarea 
regionalizării ca proiect strategic; o misiune istorică: consensul constituțional, eforturi 
consistente și convergente, mobilizare, costuri, s.a.m.d. 
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RECOMANDĂRILE COMISIEI DE EXPERȚI A AUDIERII PUBLICE  

Pe baza analizei depozițiilor și a concluziilor evidențiate, Comisia de Experți formulează 
următoarele recomandări, pentru luarea unei decizii publice optime pe tema regionalizării: 

1. înființarea unui grup de lucru interdisciplinar, echidistant, neutru și independent, dedicat 
studierii problematicii regionalizării României din multiple perspective, în scopul elaborării 
unor alternative viabile de regionalizare, inclusiv prin analize comparative, de impact, cost 
beneficiu și de risc, proces coroborat cu un calendar specific al dezbaterilor publice dedicate 
acestei tematici;  

2. evidențierea modalităților concrete de minimizare a riscurilor pentru alternativele de 
regionalizare propuse și analizate de forurile, organismele cu atribuții în acest sens; 

3. publicarea și diseminarea transparentă a tuturor analizelor și studiilor existente și viitoare pe 
tema regionalizării României, de către forurile cu atribuții în acest sens, astfel încât cetățenii 
interesați să poată să identifice avantaje și/sau dezavantaje în procesul de regionalizare; 

4. punerea în practică a unei campanii de informare largă și conștientizare cu privire la 
avantajele și dezavantajele regionalizării, complementar cu generarea de dezbateri 
concentrice, consecutive, respectiv cu publicarea transparentă, accesibilă tuturor, a 
rezultatelor, intermediare și finale, atinse prin dezbaterile publice derulate; 

5. continuarea dezbaterilor publice pe tema regionalizării, în vederea identificării modelului 
optim, acceptat prin consens larg, inclusiv cu atragerea în continuare a expertizei practice din 
rândul societății civile, în echipe de lucru, pe palierele semnificative ale etapelor specifice de 
formulare a modelului optim de regionalizare identificat și analizat pentru România. 

 

Comisia de Experți 
E.S. Matthijs van Bonzel, 
Ambasadorul Olandei în România,  
 

Juan Castro Pinedo,  
Director General Adjunct Agenția de Dezvoltare Regională Țara Bascilor,  
 

Dorel Șandor,  
Consultant Independent,  
 

Şerban Ţigănaș,  
Președinte al Ordinului Arhitecților din România,  
 

Simona Fiț,  
Consultant Transparență Decizională Academia de Advocacy 

 

Cu sprijinul Despinei Pascal,  
Expert audieri publice Academia de Advocacy 
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ANEXE ALE SINTEZEI AUDIERII PUBLICE 

Anexa 1 - Distribuția depozițiilor scrise colectate; 

Anexa 2 - Structurarea argumentelor colectate cu privire la nevoia sau nu de regionalizare a 
României; 

Anexa 3 - Colecție de declarații publice pe tema regionalizării; 

Anexa 4 - Citate extrase din depozițiile colectate. 

 

 

 

  



 
 

Asociația Academia de Advocacy 
                     Timișoara, Bd. Republicii nr.9, 300159; Tel: 0256.403840; Fax: 0256.403841; Email: office@advocacy.ro 

www.advocacy.ro   www.implicat.info   www.transparenta.ro 
 

  



 
 

Asociația Academia de Advocacy 
                     Timișoara, Bd. Republicii nr.9, 300159; Tel: 0256.403840; Fax: 0256.403841; Email: office@advocacy.ro 

www.advocacy.ro   www.implicat.info   www.transparenta.ro 
 

 

ANEXA 1   
Distribuția depozițiilor scrise colectate 

 

Audierea publică este o procedură transparentă de colectare de opinii prin care orice grup, 
organizație, instituție şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuția în definirea şi 
adoptarea  politicilor publice de interes local şi sau național. 

În scopul realizării unei cât mai largi consultări publice, Academia de Advocacy a transmis peste 
2.500 de invitații directe în medii diverse, complementare, direct implicate și/sau interesate de 
problematica regionalizării. În demersul de structurare a grupurilor de interese, s-au avut în 
vedere atât decidenți publici și lideri politici locali, regionali, naționali și europeni, cât și 
reprezentanți din toate mediile societății civile, locale și naționale. De asemenea, pentru a 
asigura caracterul absolut deschis al audierii publice inițiate și pentru a facilita implicarea tuturor 
celor interesați de tematica regionalizării, Academia de Advocacy a adresat invitația și prin 
anunț în media scrisă națională, prin informări succesive pe canale social media (site-uri, 
facebook, twitter, blog-uri) și prin afișarea outdoor pe panou electronic în Timișoara. Invitația a 
fost multiplicată substanțial, prin retransmiterea către diverse alte grupuri interesate, cu 
precădere de către membrii activi ai rețelei celor 800 de beneficiari ai proiectului strategic al 
Academiei de Advocacy ,,Partener Activ și Implicat”.  

Tematica regionalizării României și acțiunea de mobilizare coordonată de Academia de 
Advocacy, în scopul implicării reale a părților interesate în audierea publică, au generat 
colectarea, conform procedurii de audiere publică, a 251 de opinii scrise conținând răspunsuri la 
întrebările motivației audierii publice.  

Având în vedere specificitatea temei regionalizării din perspectivă teritorială, putem afirma că 
opiniile scrise colectate răspund criteriului relevanței prin prisma ariei geografice acoperite, 
provenind din toate regiunile de dezvoltare ale țării, respectiv din 31 de județe ale țării.  

  

Aria de acoperire geografică a opiniilor scrise colectate 
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86% reprezintă ponderea opiniilor scrise colectate din partea societății civile, respectiv 217 opinii, 
iar 14% reprezintă ponderea opiniilor scrise ale decidenților politici, respectiv 34 de opinii. 

Analiza în structură a opiniilor scrise colectate pe cele două grupuri - decidenți politici și 
societate civilă, relevă următoarea distribuție a opiniilor scrise. 
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Raportat la domeniile de activitate ale depozanților, opiniile scrise ale reprezentanților societății 
civile relevă următoarea distribuție: reprezentanți ai ONG urilor - 62 de depoziții, ai sistemului de 
învățământ - 35 de depoziții, ai mediului de afaceri - 60 de depoziții, ai sindicatelor - 24 depoziții, 
cetățeni - 15 depoziții. Dintre cele 8 Agenții de Dezvoltare Regională, direct interesate de 
subiectul regionalizării, 4 s-au implicat prin formularea opiniei scrise, respectiv agențiile din 
regiunile Vest, Centru, Sud – Vest și Nord – Est. 

Structura opiniilor scrise exprimate de către decidenții politici reliefează un spectru destul de 
larg de instituții şi nivele de decizie, şi anume: decidenți locali  - 12 depoziții, consilii județene - 7 
depoziții, ministere - 3 depoziții, parlamentari și europarlamentari - 8 depoziții, urmați de 
membri ai unor partide politice şi de candidați în alegerile parlamentare. 

Analizând cele 251 de opinii scrise colectate prin prisma poziționării față de oportunitatea sau nu 
a eventualei regionalizări a României, a rezultat următoarea structură: 

 77,29%, respectiv 194 de opinii scrise pro-regionalizare; 

 14,34%, respectiv 36 de opinii scrise contra-regionalizare; 

 8,37%, respectiv 21 de opinii scrise colectate ale celor indeciși sau care nu doresc să își 
asume o poziție inechivocă în acest moment al consultării publice. 

Pentru susținerea verbală a depozițiilor în timpul audierii publice s-au înscris 41 de vorbitori. 
Numărul efectiv al vorbitorilor care şi-au susținut și potențat public depoziția s-a ridicat la 36 de 
persoane, ceea ce reprezintă 14,4% din numărul total al celor care au prezentat o depoziție 
scrisă, procedura audierii publice impunând cerința depunerii în prealabil a unei depoziții scrise 
pentru susținerea verbală în timpul evenimentului propriu-zis. Fiecare dintre vorbitori a avut la 
dispoziție un timp alocat egal, limitat la 3 minute, judicios contorizate, pentru susținerea publică 
a depoziției, ceea ce a creat şanse egale pentru toți cei înscrişi.  

Trebuie evidențiat faptul că, pe lista vorbitorilor s-au aflat persoane care reprezentau instituții 
din toate cele 8 regiuni de dezvoltare existente în România, dar că preponderența vorbitorilor, 
respectiv un procent de 63,9% din numărul lor total a fost asigurată de cei din Regiunea Vest, 
regiunea-gazdă din punct de vedere organizatoric. Dintre cei 36 de depozanți vorbitori: 

 11 au fost decidenți politici, respectiv 1 europarlamentar, 1 parlamentar, 2 reprezentanți 
de Consilii Județene, 5 decidenți locali (primari, consilieri locali) și 2 membri de partid; 

 25 de reprezentanți ai societății civile, respectiv: 
o 1 reprezentant al Agenției de Dezvoltare Regională Vest,  
o 10 reprezentanți ai mediului de afaceri,  
o 7 reprezentanți de ONG-uri,  
o 2 reprezentanți de sindicate  
o 5 reprezentanți ai sistemului de învățământ. 

Punctul de pornire al audierii publice a presupus exprimarea publică în scris a tuturor punctelor 
de vedere ale celor interesați referitoare la nevoia de regionalizare sau nu a României.  

În funcție de răspunsul la această primă întrebare, audierea publică a invitat, prin întrebările 
subsecvente primeia, și la dezbaterea elementelor referitoare la: 

 modelul optim de regionalizare,  

 criterii optime de regionalizare, cu procesul și etapele cheie de realizare a regionalizării,  
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 beneficii, potențial și riscuri ale unui astfel de demers de regionalizare a României. 

Întrucât, regula de aur a audierii publice, conform procedurii anunțate și diseminate publicului 
larg, este formularea în scris a opiniei, scopul demersului Academiei de Advocacy a fost acela de 
a stimula și facilita o dezbatere publică pe conținut a regionalizării României, prin canalizarea 
opiniilor și, mai ales, prin încurajarea formulării și asumării publice a lor pe bază de argumente. 

În acest sens, prin motivația audierii publice, a fost descris contextul și evoluția problematicii 
regionalizării, atât din perspectiva europeană, cât și integrat acesteia, din perspectiva națională. 
Au fost, de asemenea, prezentate etapele parcurse până în acest moment și stadiul actual al 
regionalizării României, în contextul perspectivelor viitoare ale perioadei programatice 
europene 2014-2020, alături de perspective teoretice asupra alternativelor de regionalizare.  

Atât ca fundament al motivației, cât mai ales pentru facilitarea exprimării opiniilor argumentate, 
în contextul audierii publice, Academia de Advocacy a structurat și facilitat accesul tuturor celor 
interesați la o bibliografie tematică selectivă a principalelor documente locale, naționale, 
europene și internaționale pe tema regionalizării. 

În baza tuturor acestor documente specifice audierii publice, conform procedurii, redăm în cele 
ce urmează sinteza opiniilor scrise colectate de către Comisia de Inițiere a audierii publice și 
sintetizate, structurat în jurul întrebărilor audierii publice, de către Comisia de Experți a acesteia. 
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Anexa 2  
Structurarea argumentelor colectate  

cu privire la nevoia sau nu de regionalizarea României  

 
Argumentele pe care le aduc participanții care oferă un răspuns afirmativ, lipsit de echivoc, 
primei întrebări a audierii publice sunt succint prezentate mai jos, grupate pe categorii 
specifice. 

Argumente economice care prevalează sub aspectul frecvenței de apariție: 

 Discrepanța de dezvoltarea dintre mediul urban și rural;  

 România are nevoie de regionalizare, pentru a putea beneficia de fonduri europene, 
fondurile europene rămânând singura soluție pentru continuarea dezvoltării susțin o parte 
dintre depozanți. Cu toate acestea, ancheta realizată pune în evidență un aspect contract şi 
anume că în cazul în care unicul scop al reorganizării regionale este creşterea gradului de 
absorbție al fondurilor europene, reorganizarea sistemului nu pare a fi necesară. 

 Reducerea semnificativa a costurilor la bugetul de stat al țării; 

 Valorificarea maximală a potențialelor economice (inclusiv turistice), culturale și ecologice;  

 Migrația economica pentru a avea un trai decent, în special din zonele nedezvoltate ale țării, 
care nu oferă oamenilor posibilități de angajare pe piața forței de muncă pentru câștigarea 
unui trai decent; 

 Carenta unei rețele de drumuri bine structurata, din care încă lipsesc autostrăzile, drumurile 
expres sau variantele ocolitoare ale marilor orașe, cat și starea necorespunzătoare a 
șoselelor, reprezintă surse de nemulțumire și se datorează, în mare măsura, incapacității 
factorilor decizionali județeni de a colabora și de a elabora un plan comun într-o perioadă de 
timp satisfăcătoare; 

 Punerea în practica a unor proiecte interjudețene; 

 Facilitează absorbția fondurilor şi asigură repartizarea lor funcție de nevoile reale ale 
regiunilor;  

 Elimină birocrația şi costurile administrative și creează posibilități pentru o mai bună 
cunoaştere a nevoilor cetățenilor; 

 Ar da un sens și impuls activității deja existentelor direcții regionale (mediu, ape, căi ferate 
etc.), în prezent suspendate ca posibilități de corelare a acțiunilor lor; 

 Ar determina dezvoltarea economic și social; 

 Utilizarea eficace și eficientă a resurselor locale; 

 Creșterea competitivității economice; 

 Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene; 

 Dezvoltarea urbană, dezvoltarea rurală și corelarea acestora; 

 Dezvoltarea cooperării intra și inter regionale;  

 Un act managerial mai performant deoarece instituțiile se vor putea coordona și conduce 
mai eficient; 

 Fondurile europene vor putea fi accesate direct și nu vor mai veni centralizat;  

 Regiunile pot deveni motoare de dezvoltare economică a Europei prin ADR-uri; 

 Notorietate benefică regiunii va atrage investițiile mult mai uşor; 
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Nici aspectele din perspective socială nu sunt lăsate în afara argumentelor care susțin 
conceptual de regionalizare. Dimpotrivă, în susținerea punctelor de vedere se pleacă de la 
faptul că regionalizarea nu este o decizie politico-administrativă în primul rând, ci trebuie 
abordată ca un proces complex social, care este necesar a fi pregătit în mod adecvat, bazat pe 
argumente ştiințifice. 

Astfel, argumentele sociale aduse în sprijinul regionalizării sunt succint redate mai jos: 

 Luarea în considerare a necesităților reale ale localnicilor; 

 Generarea și implementarea  unor politici publice adecvate pe nevoile cetățenilor, 
acompaniate de resursele materiale necesare punerii în practica a acestora; 

 Valorificarea mai eficienta a parteneriatul pe tot lanțul de planificare implementare și 
monitorizare a unei politici publice (fenomen vizibil mai ales în cazul unor state mari, cum 
este România).  

 „Cine ar putea ști mai bine care sunt nevoile populaţiei dintr-o anumita zona decât oamenii 
locului?”Aceștia au o mai mare determinare și motivație  de a realiza lucruri  în beneficiul 
comunității, de a stimula un trai mai bun al cetățenilor prin sprijinirea micilor întreprinzători, 
a tinerilor și nu numai;  

 Îmbunătățirea calității vieții nu tine numai de bani alocați suficient, ci trebuie ca și cetățenii, 
„mai ales agricultorii, să-și înțeleagă rolul lor de oameni ai acestui pământ care așteaptă să 
fie  muncit pentru a le da roadele și a le îndestula gospodăriile”. 

 Totodată, este nevoie să fie sprijiniți atât din punct de vedere al tehnologiilor avansate , cat 
și al educației și informării acestora, aplicând metode moderne, după modelele din țările UE; 

 Efortul cetățenilor pentru îndeplinirea obligațiilor față de stat și implicit va favoriza accesul 
mai rapid și mai exact al fiecărui cetățean la obținerea de documente de la instituțiile 
statului;   

 Va duce la o abordare „grass roots”, nevoile efective ale populației fiind prioritare; 

 La politici comune și diseminarea potențialului uman, vizionar în locurile unde acesta nu 
există.  

În sprijinul ideii de regionalizare sunt aduse şi argumente de natură politică democratică, astfel 
schimbarea  situației actuale este oportună doar dacă, pe lângă îndeplinirea atribuțiilor din 
domeniul politicilor de dezvoltare, regiunile vor fi capabile să reducă acel deficit democratic, 
care caracterizează întregul sistem administrativ local şi regional din România. Iar acest obiectiv 
nu poate fi îndeplinit în mod exclusiv prin soluții tehnocrate, ci printr-un singur mod: prin 
includerea cetățenilor afectați în procesul de luare al deciziilor. 

Argumente politice și administrative sunt trecute în revistă următoarele: 

 Deficitul democratic istoric din cadrul administrației publice, ceea ce contribuie în mod 
semnificativ la anomaliile de funcționare ale sistemului;  

 Faptul ca “Centrul” nu este interesat de autonomia locală, iar acest lucru nu este o noutate, 
în schimb problema mai gravă este că mulți factori locali, formatori de opinie, factori cu 
putere de decizie gândesc la fel;  

 Județele - structuri ale unei organizări administrativ-teritoriale devenite anacronice -   încă 
nu vor să dispară, în timp ce noile regiuni, prezente astăzi doar sub forma unor regiuni de 
dezvoltare, nu și-au dovedit pe deplin utilitatea; 
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 Parcursul administrativ birocratic al proiectelor: în prezent, spre exemplu, pentru a fi 
aprobată, propunerea modernizării unei șosele ce traversează trei județe, trebuie să treacă 
prin trei consilii județene și să fie supusă la trei sesiuni de vot din ședințe lunare, ceea ce 
prelungește mult procesul, fără a mai lua în calcul și eventualele dezacorduri, ce provin de 
multe ori din diferențe de opinii politice, care duc, nu în puține cazuri, la anularea inițiativei 
de modernizare a șoselei sau la aplicarea acesteia doar într-unul sau două din județele 
respective;  

 Participarea democratică la realizarea obiectivelor  pentru o dezvoltare socială și 
economică  durabilă și alocarea mai eficientă a resurselor de la nivel local; 

 Ruperea actualelor rețele de putere create în cadrul actualelor instituții; 

 Ar rezulta politici de dezvoltare mai sustenabile (cu costuri mai puține și rezultate mai 
bune);  

 Responsabilități mai clare la nivel regional și local (astfel ar fi mai de încredere deciziile de 
alocare a fondurilor); 

 Ar facilita un control  mai bun și aplicarea principiului subsidiarității ceea ce ar  constituie o 
contribuție importantă la construcția unei democrații autentice în România, bazate pe 
legitimitate egală a diferitelor niveluri de putere: local, județean, regional și național;  

 Asigură implementarea strategiilor regionale ce vizează teritorii mai ample și care 
beneficiază astfel de o mai bună susținere locală; 

 Facilitează interacțiunile socio-economice la nivel regional; 

 Prin reorganizarea teritorială a instituțiilor descentralizate în teritoriu se pot crea noi 
norme care să fie atractive pentru furnizorii de servicii sociale, medicale; 

 Va da suplețe aparatului de stat, astfel se vor micșora cheltuielile bugetare de funcționare a 
statului; 

 Contribuie la formarea unor foruri de monitorizare eficientă a punerii în practica a 
strategiilor adoptate și va favoriza inovația și feedback-ul; 

 Reduce considerabil costurilor administrative prin diminuarea aparatului administrativ per 
global în regiune;  

 S-ar „subția” cohorta bugetarilor ce țin de actualele structuri județene; 

 Prin regionalizare vom dobândi autonomia administrativa și financiara, simplificarea 
birocrației; accesul simplificat la resursele din teritoriu; eficientizarea actului de justiție; 

 Va fi asigurată o mai mare transparență decizională şi un acces mai rapid la informațiile de 
interes public. 

Argumente de natura culturală sunt mult mai puține în raport cu restul categoriilor anterior 
detaliate, totuşi printre acestea se remarcă:  

 modelul european al unor comunități care au tradiții diferite, inclusiv lingvistice, ceea 
ce în România nu este cazul; 

 dintr-o mai mare nevoie de identitate a românilor dar şi al identității regionale.  

Din punct de vedere ar argumentației istorice aduse de depozanții care îmbrățișează ideea 
regionalizării se subliniază în spațiul argumentației faptul că regionalizarea a apărut ca urmare a 
unor realități istorice, pentru a rezolva conflicte generate de centralizarea excesivă, pentru a 
combate birocrația și corupția, pentru a reduce distanța dintre factorii de decizie și cei ale căror 
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interese se cer a fi corect înțelese şi corespunzător tratate și se conchide că regionalizarea are la 
baza un fundament istoric cu influente în mentalul colectiv.  

Nu în ultimul rând, această primă categorie de depozanți argumentează susținerea ideii prin  
faptul că regionalizarea este privită astăzi ca un element integrator prin stabilirea raportului  
Comunitatea Europeană – Regiune. Astfel, argumentele care provin din zona investigării 
raporturilor european vs. național focalizează pe: 

- posibilitatea unei conexări reale cu unități administrativ-teritoriale din alte state 
comunitare; 

- posibilitatea de a atrage proiecte regionale;  
- dezvoltarea de conexiuni intre organizațiile ce dezvolta sectorul de tineret; 
- sincronizarea gândirii și valorilor regionale cu valori europene;   
- construcția de instituţii regionale reprezentative, funcţionale, puternice. 

Nu în ultimul rând se argumentează ca România poate găsi o soluţie bună, doar dacă se dezbracă 
de hainele centralismului și acceptă o terapie intensă împotriva spaimelor istorice, mizând pe 
coerenţa regiunilor istorice, fără teama federalismului. 

“Regionalizarea va însemna doar rotirea șoarecilor care rod sacul”  

De partea cealaltă, depozanții care nu susțin ideea de regionalizare, își întemeiază  depozițiile 
pe o serie de afirmații care se transformă în contraargumente. Totodată, depozanții care s-au 
poziționat negativ în raport cu ideea regionalizării identifica în cuprinsul depozițiilor o serie de  
amenințări și riscuri la adresa țării și stării actuale care ar putea interveni în ipoteza unei 
eventuale decizii de reorganizare teritorial administrativă la nivelul regiunilor.     

Astfel, se opinează ca în genere România are o structură administrativ teritorială potrivită, are 
toate regiunile care ii trebuiesc, și nu are nici un motiv să ia situația de fapt și să o transforme 
intr-o noua miză pentru negociere politică, dezbatere și disensiune socială, ecranând astfel 
probleme importante cu care se confrunta țara. Pe cale de consecință, altele sunt prioritățile 
acestei țări și ale acestui popor, respectiv stabilirea unei strategii reale naționale în toate 
domeniile (social, economic, mediu, calitatea vieții, etc.) care să urmărească o dezvoltare 
echilibrata a tuturor zonelor țării, nu o teorie așa cum sunt acum concepute strategiile 
naționale. 
Un astfel de demers va fi însoțit de dezavantaje și riscuri, precum:  

 un aparat birocratic în plus creat; 

 ar putea conduce la  decalaje mai mari decât cele existente la nivel social și economic intre 
regiuni; 

 ar putea diminua sentimentul de „națiune română  unică și unitară”. 

Totodată, este scos în evidență aspectul că regionalizarea este un proces complex care se 
sedimentează de-a lungul multor generații și se înfăptuieşte administrativ după ce s-a produs 
deja “de facto”, în sensul că o anumită populație realizează, în timp, că are aceleaşi principii și 
tradiții culturale, populare și religioase, aceeaşi istorie şi aceleaşi trăsături geo-economice încât 
granițele județelor nu mai sunt relevante, încât nu mai există rivalitate și orgolii distructive între 
diversele județe vecine, motiv pentru care se pot dezvolta proiecte mari pentru întreaga zonă. 
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Din seria contra-argumentelor aduse în discuție de non-simpatizanții regionalizării se rețin 
următoarele: 

 Având în vedere faptul ca regionalizarea presupune numirea unui centru administrativ al 
regiunii, acest fapt evident va conduce la o adevărată luptă în care câștigător va ieși orașul 
care va fi mai bine reprezentat politic la nivel administrativ, în detrimentul unor argumente 
de potențial economic al zonei, de infrastructura, fapt care poate conduce la un 
deznodământ în defavoarea unor orașe cu tradiție sau cu potențial mai mare de dezvoltare; 

 Riscul «românizării» acestui proces, adică el să nu fie pus în practică în maniera în care este 
prezentat, suferind o denaturare profund marcată de interese politice de context prezent; 

 «Divide et impera» este un vechi proverb antic, în spatele căruia se ascund scepticii care 
privesc regionalizarea ca o divizare a statului de drept, un prilej oportun pentru așa numitul 
«Ținut secuiesc» de a întreține spiritele viu aprinse și totodată un focar permanent al unei 
diviziuni politice cu efecte negative extrem de nefaste asupra țării în care locuim cu toții; 

 Adevăratele intenții ale UE: dezmembrarea teritorială, culturală și sociologică a României, 
cu promisiunea unei iluzorii reduceri a decalajelor economice și sociale din Europa; 

 Regionalizarea României nu poate fi sinonimă cu decimarea României; 

 Deschidere la orice propunere constructivă dar suntem împotriva regionalizării României 
pe criterii politice sau etnice; 

 Împărțirea pe regiuni a țării ar crea situații tragice pentru omul simplu care ar trebui să 
meargă sute de kilometri pentru o ”simpla hârtie” necesară pentru desfășurarea unor 
activități;  

 Regionalizarea țării ar putea fi transformată într-un proces de ”federalizare” mult dorit și 
așteptat de către unele minorități din România;  

 Decalajele economice se vor adânci, deoarece vor exista regiuni mai avantajate în schimbul 
unor regiuni sub nivelul mediu de trai care vor trage tot greul; 

 Mult râvnita absorbție de fonduri europene se poate transforma ireversibil în contribuabil 
fără drepturi depline (subvențiile din agricultura au valori diferite pentru aceeași suprafață 
în diverse state ale uniunii europene); 

 Dialogul va fi purtat aproximativ între aceleași persoane, doar statutul acestora se va 
schimba. Este de fapt această dezbatere despre control politic? Răspunsul meu este DA!  

 România NU este pregătita acum să se dividă din nou și să-și creeze noi structuri 
administrative teritoriale în primul rând din punct de vedere al costurilor; 

 Descentralizarea se poate realiza și la nivel de județe 

 După pseudoregionalizarea realizată pentru absorbția fondurilor europene disparitățile s-au 
redus foarte puțin sau în unele cazuri s-au adâncit; 

 Rata scăzută de absorbție a fondurilor europene, probleme mari și corecțiile realizate pe 
achizițiile publice, corupția din cele mai înalte niveluri ale organismelor de implementare și 
autorităților de management, are drept rezultat reducerea drastică a cuantumului alocat 
pentru România pentru noua perioadă de programare;  

 Regionalizarea este o portiță folosită de partidele etnice, în special de UDMR pentru a 
realiza enclavizarea României, cu precădere mini-regiunea formata din județele Mureș, 
Harghita și Covasna; 

 Regionalizarea va dura de fapt 20-30 de ani pentru că este necesar timp de concepere și 
implementare a noilor structuri și infrastructuri; 
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 Daca se vor pune în balanță costurile pentru realizarea schimbărilor legate de regionalizare 
cu sumele alocate și care nu este sigur ca se vor absorbi în următorii ani, s-ar putea ca 
rezultatul să nu fie cel scontat în sensul ca am putea pierde în urma acestor sacrificii, chiar 
ceea ce credem ca vom câștiga; 

 Reducerea birocrația, nu introducea unui alt nivel administrativ – regiunea – și 
îmbunătățirea comunicării și colaborării sunt obiective dezirabile pentru România; 

 Adâncirea dezechilibrelor în plan economic și social - de exemplu, estul României, ar porni 
cu un minus, investițiile nu au fost făcute echilibrat în toate zonele țării; 

 Va duce la o birocrație crescută, pentru ca va mai apare un guvern al regiunii respective;  

 Dispariția identității statului român; 

 Presupune schimbări legislativ-administrative profunde şi, pe de altă parte, necesită o 
omogenizare a gradului de dezvoltare a județelor ce vor compune viitoarele regiuni; 

 Alăturarea, într-o regiune, a unor zone eterogene din punct de vedere al dezvoltării 
economice duce la adâncirea diferențelor, nu la atenuarea lor; 

 Cu cât regiunea este mai mare, cu atât este posibil să crească discrepanțele dintre centru şi 
provincie; 

 Se vor crea super-baroni locali (cu puteri mult mai mari dacă regionalizarea se face cu o 
avansată descentralizare decizională); dacă pe lângă regiuni vom menține și județele, vom 
crea o rețea de baroni regionali și baroni locali, a căror putere de decizie nu garantează 
„coeziunea” socială, economică, teritorială sau de orice altă natură. 

 Viitoarele regiuni fără păstrarea județelor ar duce, din nou, la o concentrare a importanței 
unor localități în detrimentul altora;  

 Regionalizarea, de asemenea, fără rețeaua pluricentrică de centre ale comunităților cu o 
tradiție și funcționalitate deja constituită, ar împărți artificial țara pe bucăți mari, fără nicio 
tradiție și coeziune, s-ar pierde simbolurile și afilierile actuale; 

 Regionalizarea ar da prilejul unor conducători regionali, deținători de mai multă putere, să 
emită pretenții de federalizare și de desprindere a unor viitoare regiuni-republici din 
România actuală;  

 Urmarea unor modele străine (cum ar fi cel Poloniei) este total contraindicată;  

 O regionalizare a României respectând criteriile ATUE 2020 poate fi necesară; 

 Se distrug structurile actuale existente la nivelul regiunilor existente și care realizează 
absorbția fondurilor europene (A.D.R.-uri, B.R.C.T.-uri, etc.) care conduce la disiparea și 
dispariția specialiștilor care lucrează în aceste structuri;  

 Se vor crea noi locuri de muncă pentru clientela politică a diferitelor formațiuni politice, 
realizându-se astfel și o concentrare mai puternică a influentelor regionale ale acestora; 

 Odată demarat procesul, se va încerca o regionalizare pe baza unor criterii etnice ceea ce 
va conduce la enclavizare și segregarea societății; 

 Costuri foarte mari pentru crearea unor noi structuri ale administrației locale; 

 Costuri mari legate de organizarea unei noi forme de autoritate publică legală, legate de 
modificări ale Constituției, legislației, locațiilor, școlarizare, etc. pot genera costuri pentru 
care România anului 2012-2013 nu este pregătită; 

 Distanțe mult mai mari de parcurs pentru cetățeni în vederea rezolvării problemelor 
administrative (schimbarea cărții de identitate, schimbarea permisului de conducere, 
schimbarea pașaportului, a actelor de cadastru; probleme legate de fiscalitate, de 
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proprietatea privata, probleme legate de punerea în practica a actelor legislative și de 
justiție (tribunale regionale) pentru care persoanele din colțurile îndepărtate ale regiunii nu 
vor fi pregătite cu resurse materiale și de timp; 

 Riscul de concentrare a dezvoltării regionale la nivelul zonei imediat apropiate capitalei de 
regiune și adâncirea disparităților fata de zonele din localitățile periferice;  

 Controlul greoi al activității economice din cauza unor noi reglementari care se vor pune în 
practica doar când vor fi înțelese; 

 Va implica reorganizarea sistemului sanitar și așa deficitar, care acum cuprinde spitale 
municipale și județene; 

 Protejarea proprietății private, în special zona pădurilor va fi dificila. 

 Probleme legate de terenurile agricole care nici pana acum nu au fost împărțite conform 
legislației. 

 Înființarea de noi organe legislative cu atribuții diferite de cele existente, noi organisme 
pentru taxe și impozite ceea ce va antrena costuri suplimentare.  

În consecință, corespunzător opiniilor depozanților care resping regionalizarea, aceasta apare 
ca o problemă artificială care, indiferent de oportunitățile pe care le oferă, nu este răspunsul 
corect la nevoile actuale ale poporului român. Astfel, într-o perioada în care un anumit partid 
politic etnic este cel care stabilește majoritatea parlamentară și afirmă că scopul principal este 
“redesenarea granițelor Transilvaniei” este greu de crezut că regionalizarea va fi înțeleasă doar 
în sensul economic și nu într-unul model “Kosovo”. În multe state europene, procesul 
descentralizării a avut, în principal, tendința regionalizării, creându-se nivelul teritorial regional 
(Cehia, Slovacia, Danemarca, Slovenia), sau prin consolidarea autonomiei regiunilor existente 
(Germania, Spania, Italia, Franța, Polonia). Crearea regiunilor în noile state membre (Ungaria, 
Lituania, România) a constituit prilej de noi experimentări”, mai descrie studiul procesul de 
descentralizare. Prin urmare, actuala organizare administrativ-teritorială pe județe este 
corespunzătoare și benefică pentru România, care este stat național și unitar, conform 
Constituției. 

Istoric vorbind, experimentele regionalizării în România au fost eșecuri; 

 Nu există o tradiție a regiunilor și ca urmare acestea nu există în mod real în conștiința 
colectivă; 

 Modelul “euro-regiunilor de dezvoltare” nu și-au dovedit eficiența, indiferent care sunt 
cauzele (incapacitate de implementare, tendință de superbirocratizare ș.a.m.d.); 

 Ne aflăm într-o perioadă dramatică economico-socială și chiar dacă am lua în considerare 
doar modelele reformelor din România ultimilor 20 de ani, acestea au presupus costuri 
majore și efecte reale minore;  

 Nu avem studii reale de impact pe termen scurt, mediu și lung privind diferitele modele de 
regionalizare provenind din direcții diferite: institute specializate independente, instituții ale 
statului, și, separat, ale societății civile organizate pentru asigurarea imparțialității. În fapt 
aceste aspecte nici măcar nu sunt formulate sau considerate necesare, ele fiind înlocuite cu 
decizii politice fără suport, supoziții și eventual o pseudo-consultare publică realizata de 
obicei doar formal; 

 Unul dintre argumente politice care susțin regionalizarea este apropierea de cetățean. 
„Sună frumos dar demagogic, deoarece alesul local sau judeţean, în practică, este la fel de 
departe precum parlamentarul faţă de interesul cetăţeanului”. 
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Punctele de vedere ale celor care s-au poziționat indecis sau adepții unei abordări parțiale, 
graduale susțin că această abordare prudentă, graduală, se bazează în primul rând pe opinia că 
regionalizarea trebuie abordată cu precădere din perspectivă pur economică.  

,,Inițierea’’ (imediată) a unui demers (politic, economic și social) de regionalizare, este imposibilă 
și contraindicat, țara fiind lipsită de economie naţională, de axa economică principală: bănci, 
asigurări naționale, resursele de petrol, gaze, distribuție energie electrică, industrie, etc. - 
aparțin unor state și firme străine, care nu pot fi făcute ,,parte/parteneri’’ ai unui proces (activ și 
interesat) de dezvoltare economică naţională sau regională.  La asta se adaugă faptul că Guvernul 
a pierdut toate pârghiile și posibilitatea de a dezvolta politici de ,,dezvoltare economică’’ 
națională sau locală, singurele sale politici, fiind cea ,,bugetară’’, de simplă taxare și impozitare 
a firmelor străine, insuficientă față de ceea ce presupune un proces de dezvoltare economică 
națională, care să permită regionalizarea. Ca atare, fără ,,pregătirea’’ tehnică și economică 
prealabilă, capabilă să transmită ,,localului-regionalului’’- toate ,,tehnicile și instrumentele 
pentru dezvoltare’’ ale “programului de reconstrucție economică națională’’ – regionalizarea 
este din start, un  ,,proiect eșuat’.  

Descentralizare versus Regionalizare  

Depozanții sunt susținători mai degrabă a nevoii de descentralizare decât de regionalizare.  
România are nevoie de o descentralizare masivă din punct de vedere economic: un 
management regional competent și motivat, cu un instrument legislativ corespunzător și 
flexibil ar trebui să reușească creșterea nivelului economic al regiunii mult mai bine decât 
actuala formulă de organizare constrânsă legislativ și deseori decizional la nivel național. 

În acest moment nu se poate vorbi în România de existența unui consens în ceea ce priveşte 
provocările, oportunitățile și riscurile asociate cu procesul de regionalizare. În România 
intervenții strategice la nivel sub-național sunt foarte greu de realizat, dacă nu imposibile. (…) 
Această poziționare strategică însă ar putea fi asumată în mod oarecum natural la nivel regional. 

 Administrația locală din România este caracterizată de un grad mare de fragmentare, la noi 
în țară existând un număr ridicat de primării care nu reuşesc să-şi asigure costurile de 
funcționare fără transferuri financiare de la nivelele administrative superioare; 

 Limita de timp impusă de mandatul de patru ani, implică o anumită prioritizare a proiectelor 
cu impact imediat față de cele strategice, care vor genera beneficii directe pentru cetățeni 
abia peste un număr de ani, dincolo de termenul limită al mandatului în care au fost inițiate; 

 Pentru anumite tipuri de proiecte foarte utile mediului de afaceri s-ar putea ca resursele unei 
singure primării sau a unui singur consiliu județean să nu fie suficiente; vorbim, deci, de 
problema masei critice de resurse care este necesară pentru succesul unor proiecte de 
impact major şi care nu poate fi mobilizată doar de o singură instituție; 

 Provocarea României este de a veni cu propuneri concrete de înființare a unor regiuni cu 
personalitate juridică, a căror atribuțiuni și activități să fie stabilite printr-un proces 
transparent, care să implice specialişti din fiecare domeniu afectat;   
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 Din punct de vedere economic şi legislativ, crearea unor noi cadre de divizare administrativ-
teritoriale generează de regulă recul economic în fazele incipiente și situații anevoioase de 
punere în concordanță a informațiilor statistice și a comparațiilor teritoriale.  

Acest subiect este unul complex și luarea unei decizii necesită o abordare strategic integrată a 
aspectelor politice, economice, sociale, culturale și de mediu, cu implicarea activă și susținută a 
tuturor părților interesate. 

La acestea se adaugă faptul că, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, 
trebuie să întreprindă acțiuni în vederea eficientizării procesului de utilizare a fondurilor 
europene aferente perioadei 2014-2020.  

 

Elaborat de Despina Pascal, 

Expert audieri publice Academia de Advocacy 
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ANEXA 3  
Colecție de declarații publice pe tema regionalizării 

 

 ,,Eu sunt dispus şi îmi doresc la modul sincer cât mai multe atribuții de la Guvernul central 
către regiuni, cât mai multe resurse implicit.", a declarat Victor Ponta (PSD), în 11 decembrie 
2012. (Sursa: www.mediafax.ro) 

 ,,Regionalizarea trebuie făcută pe principii economice, şi nu etnice”, a declarat Mircea Dușa 
(PSD), în 27 noiembrie 2012. (Sursa: www.adevărul.ro) 

 ,,Orice reorganizare regională trebuie să treacă prin acordul cetățenilor; un referendum pe 
această temă, este la un moment dat obligatoriu”, a declarat Ioan Stanomir (Forța Civică), în 
26 noiembrie 2012. (Sursa: www.romanialibera.ro). 

 ,,Varianta de regionalizare cu cele 8 regiuni de dezvoltare actuale nu este cea mai buna, dar 
este cea mai posibila; pentru ca ele sunt deja coordonate de cate o agenție pentru 
dezvoltarea regionala, organism neguvernamentale, de utilitate publica, sunt functionale ca 
regiuni”, a declarat Victor Ponta (PSD), în 25 noiembrie 2012. (Sursa: www.hotnews.ro) 

 ,,Dacă reorganizarea administrativ teritorială a României nu se va realiza în anul 2013, atunci 
aceasta nu se va mai înfăptui”, a declarat Vasile Blaga (PDL), în 22 noiembrie 2012. (Sursa: 
www.dcnews.ro) 

 ,,Granițele țării nu pot fi trasate "în mod arbitrar sau dictatorial" de la centru, în cadrul 
reformei administrative, ci acestea trebuie să fie conturate în funcție de interesele regionale, 
iar la final "sfințite" prin referendumuri locale şi regionale.”, a declarat Toro T. Tibor (PPMT), 
în 22 noiembrie 2012. (Sursa: www.romanialibera.ro) 

 ,,Reorganizare a regiunilor de dezvoltare economică în România, în 16 regiuni mai mici, care 
ar putea genera mai multă dezvoltare”, a declarat Iuliu Winkler (UDMR), în 19 noiembrie 2012. 
(Sursa: www.politicaromaneasca.ro) 

 

 

,,Audierea publică și-a propus să asigure un nou și solid start dezbaterilor publice ulterioare cu 
privire la tema regionalizării.” – Comisia de Inițiere a audierii publice 

 

  

http://www.adevărul.ro/
http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/dezbateri/constitutia-romaniei-reorganizarea-regionala-285225.html
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-13683505-victor-ponta-varianta-regionalizarii-8-regiuni-nu-cea-mai-buna-dar-cea-mai-posibila.htm
http://www.dcnews.ro/2012/11/blaga-regionalizarea-in-2013-sau-niciodata/
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/presedintele-ppmt-granitele-nu-pot-fi-trasate-dictatorial-de-centru-la-reorganizarea-administrativa-284983.html
http://www.politicaromaneasca.ro/winkler_udmr_consecvent_impartirii_romaniei_in_16_regiuni-12081
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ANEXA 4  
Citate extrase din depozițiile colectate 

 

EXPERŢI 

Taran Nicolae  

Conf. Univ. Dr. Ing., Facultatea de Economie și Administrare a 
Afacerilor (FEAA), Universitatea de Vest din Timișoara 

 

,,Un proiect foarte dificil – pentru că în România centralismul oligarhic, mai ales cel de sorginte 
fanariotă, are o îndelungată tradiție. Un proiect foarte riscant – pentru că în eventualitatea că 
majoritatea românilor nu se vor implica dezinteresat în acest proiect și vor accepta o 
regionalizare proiectată și realizată cum vor autoritățile de la București, atunci actualul 
centralism oligarhic se va generaliza la nivel național și local. Exact ca în secolul domniilor 
fanariote!” 

,,Cred că regionalizarea este o măsură necesară, repet, nu şi suficientă. Ea trebuie făcută în mod 
responsabil şi trebuie să plece de jos în sus. Nu trebuie să mai acceptăm formule de genul – să 
facă Bucureşti –ul – sau mai grav să vină din exterior, de la Uniunea Europeană.” 

Sandu Dumitru 

Profesor, Universitatea București 

,,Fundamentarea  reformelor  administrativ-teritoriale prin expertiză de specialitate este la fel 
de necesară ca și participarea structurilor politice si nepolitice la luarea deciziei în domeniu.” 

,,Realizarea unui nucleu de consens social pe un set de principii sau de proceduri pe care ar 
trebui sa le respecte orice viitoare tentativa de restructurare regională este mai utilă decât 
aglomerarea listei de propuneri publice neviabile referitoare la noua regionalizare din 
România.” 

Silași Grigore 

Profesor universitar, Universitatea de Vest din Timișoara, 
Universitatea Ion Slavici, Timișoara 

,,Noi nu ne putem lega viitorul şi bunăstarea de fondurile europene. Acestea sunt 
complementare şi nu sunt determinante din punct de vedere al dezvoltării şi al progresului 
economico – social.” 

,,Transferul de suveranitate pe care țările le fac instituțiilor europene nu acoperă şi nu se 
cumulează într-o protecție economică a țărilor care fac parte.” 

Coman Liviu 

Conf. Univ. Dr., Universitatea Eftimie Murgu, Reșița 

,,Regionalizarea nu este o soluție pentru România la ora actuală (…). Ar fi mult mai uşor de 
implementat şi mai puțin costisitoare, varianta adoptării unor măsuri legislative care să confere, 
dacă asta se doreşte, o mai mare libertate de decizie actualelor administrații locale. Rezultatul 
ar fi acelaşi …” 
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SOCIETATE CIVILĂ 

Ludușan Ana 

Sociolog, președinta Ligii Apărării Drepturilor 
Omului, filiala Cluj 

,,Într-o Europă cu o piață liberă, cu o circulație liberă a cetățenilor, a bunurilor şi a valorilor, visul 
unei țări definită de granițe şi nu de identitatea ei culturală, economică şi socială este un vis care 
nu mai ține pasul cu Istoria.” 

Bălănean Radu 

Președinte, Federația Patronatelor IMM Regiunea 
Centru, Tîrgu Mureș 

,,Da, un referendum poate legitima un demers politic într-un sens sau altul deopotrivă, numai 
dacă cetățeanul ar vota conştient şi competent în înțelegerea demersului pe care-l votează i-ar 
aduce lui însuşi beneficii şi nu unor grupuri de interese.” 

Varfalvi Ștefan 

Membru Consiliul Economic și Social European 

,,Într-o perioadă de criză, stabilitatea, din toate punctele de vedere, este un element foarte 
important, și o modificare administrativă majoră, după părerea mea, ar crea probleme 
suplimentare, atât de natură administrativă cât și de natură etnico-socială.” 

Sibian Ionuț 

Director Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
,,Exista, din păcate, și tentația de a construi o "societate civila paralelă" atât pentru motive 
politice, cat și pur economice: fondurile europene. Întrebarea este în ce măsură regionalizarea 
riscă să accentueze aceste tendințe negative sau, dimpotrivă, reprezintă soluția pentru aceste 
probleme.” 

Ioniță Sorin 

Expert, Expert Forum, București 

,,Problema României – lipsa de autonomie reală a nivelului local, silit să meargă cu căciula ȋn 
mână la miniştri sau preşedinți de județ – nu se rezolvă punând şapte-opt din cei mai puternici 
baroni județeni şefi peste ceilalți, şi numindu-i baroni regionali.” 

Socianu Camelia 

Președinte, Sindicatul IMPACT Botoșani                               

,,Din păcate, regionalizarea țării nu rezolvă problema economico-socială, nu ajută regiunile, 
zonele, județele slab dezvoltate să scape de sărăcie, să crească nivelul de trai printr-o dezvoltare 
industrială, creștere economică. Aici este marea problemă!”  



 
 

Asociația Academia de Advocacy 
                     Timișoara, Bd. Republicii nr.9, 300159; Tel: 0256.403840; Fax: 0256.403841; Email: office@advocacy.ro 

www.advocacy.ro   www.implicat.info   www.transparenta.ro 
 

 

DECIDENŢI POLITICI 

 

Ministerul Afacerilor Europene 

,,Amânarea luării unei decizii în acest sens, al unei eventuale regionalizări în anul 2013, poate 
atrage după sine întârzieri în procesul de aprobare a documentelor de programare post 2013 şi, 
implicit, în demararea implementării programelor operaționale definite în baza acestora, în 
măsura în care anumite atribuții la nivel regional ar urma să fie delegate noilor structuri 
administrative.” 

Vasile Marian 

Vicepreședinte, Consiliul Județean Timiș                     

,,În România decizia înființării regiunilor ca unități administrativ-teritoriale este greu de luat. 
Practic, lipseşte motivația celor care dețin puterea la nivel central și care, în cazul regionalizării, 
ar trebui să se despartă de o parte din această putere.” 

Pugna Alexandru 

Vicepreședinte, Consiliul Județean Bistrița Năsăud 

,,Schimbarea hărții României nu va ajuta pe nimeni cu adevărat. Nici electoral, nici la urne nu va 
aduce mai multe voturi, ci produce doar mult zgomot.” 

Barna Maria 

Deputat 

,,În calitate de preşedinte al Comisiei de buget finanțe din Parlamentul României, vă pot spune 
că perioada cea mai tensionată din viața unui parlamentar este aceea când se discută bugetul 
țării. (…) Gândiți-vă că la bugetul național se depun, aşa cum au fost anul trecut, 12.000 de 
amendamente şi în această situație nu ştii pe care să-l iei în seamă. Pe al colegului meu, pe al 
meu ca preşedinte sau pe al colegului din Moldova. Din acest motiv este nevoie de procesul de 
regionalizare.” 

Winkler Iuliu 

Europarlamentar 

,,În anul 2013 clasa politică are răspunderea de a organiza două dezbateri cruciale pentru 
România: modificarea Constituției și regionalizarea. Cred că sunt două dezbateri esențiale 
pentru întreaga societate, deci participarea largă, dialogul sincer și demolarea tabuurilor vor fi 
provocările perioadei următoare.” 

,,Chestiunea Ținutului Secuiesc blochează orice dezbatere publică rațională, trecându-se 
instantaneu în planul emoțional.” 

,,Dezbaterea publică prealabilă (n.a. a procesului de regionalizare) trebuie să fie suficient de 
vocală pentru a se impune, suficient de sinceră pentru a asigura credibilitatea întregului 
proces și suficient de profesională pentru a asigura luarea deciziei optime.” 
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Falcă Gheorghe  

Primarul Municipiului Arad 

,,Regionalizarea – un necesar pilon strategic pentru o traiectorie de dezvoltare inteligentă într-o 
lume globalizată.” 

,,În România intervenții strategice la nivel sub-național sunt foarte greu de realizat, dacă nu 
imposibile. (…) Această poziționare strategică însă ar putea fi asumată în mod oarecum 
natural la nivel regional.” 

,,Avem nevoie de voință şi mari sacrificii politice pentru a atinge acest lucru, dacă nu vom 
rămâne o țară dependentă. Din acest motiv aştept şi vreau să văd dacă la nivel național 
politicienii se sacrifică şi dacă este o societate civilă care-i sprijină pe politicienii care se 
sacrifică.” 

Csutak Istvan 

Expert pe politici de dezvoltare, din partea UDMR 

,,În pofida faptului că toată lumea știa că înainte de startul perspectivei financiare 2014 – 2020 
ultima dată la care se pot iniția reclasificări NUTS2 a fost 1 iulie 2012, următoarea fiind cea de 1 
iulie 2015, procesul de reclasificare a fost tergiversat. Mai mult, noile regiuni de dezvoltare devin 
funcționale atunci când DG EuroStat va accepta datele statistice agregate ale noilor regiuni 
NUTS2 pe o durată de 5 – 7 ani, de la data andorsării noilor regiuni.” 

 

CETĂŢENI 

 

 

,,Problema regionalizării este una stringentă iar noi, românii consider că suntem capabili să ne 
mobilizăm pentru a dezbate subiecte complexe.” 

Brad Florica 

Pensionară, Apahida, jud. Cluj 

,,Cine ar putea ști mai bine care sunt nevoile populației dintr-o anumită zonă decât oamenii 
locului? Aceștia au o mai mare determinare și motivație  de a realiza lucruri  în beneficiul 
comunității.” 

Slusarciuc Marcela 

Doctorand, Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava 

,,Cred că pentru mine ca cetățean este mai importantă la acest moment asigurarea stabilității 
sociale și economice și consider că reorganizarea administrativă în următorii 2 ani ar adăuga 
nesiguranță, pregătire insuficientă a procesului și a cetățenilor, confuzie, tensiuni la nivel de 
comunități și indirect costuri suportate direct sau indirect de către cetățeni.” 

Borghoff  Teodora 

Consultant independent 


