
 

Conferinţa Judeţeană cu tema: 

„Regionalizarea şi impactul 
economico-social scontat la nivel 

judeţean” 

Satu Mare 29mai2013 

 

Prezentare dr.ing .  

Cristian Anghel  

29mai2013 Satu Mare 

12.25 – 

12.40 
Prezentare sintetică 

a   

problematicii 

supusă dezbaterii 

REGIONALIZAREA 

Bine aţi venit! 
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Despre Proiect : 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 

Axa prioritară 3 „Creşterea 
adaptabilităţii forţei de muncă şi a 

întreprinderilor” 

Domeniul major de intervenţie 3.3 
„Dezvoltarea parteneriatelor şi 

încurajarea iniţiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă” 

 

Titlul proiectului:  

„Împreună pentru dezvoltarea 

dialogului social în România” 

Implementat de Confederatia 

Meridian 
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„Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” 

 

Procesul de regionalizare şi descentralizare iniţiat de Guvernul României 

este acum într-o etapă de concept şi fundamentare.  

De aceea este foarte importantă  dezbaterea publică a viitoarei 
reforme administrative şi trebuie urmărit impactul asupra cetăţenilor 

prin prisma intereselor legitime ale acestora.   
Având în vedere interesul foarte mare al autorităţilor publice 
pentru alocarea de competenţe regionale, trebuie evidenţiate 
avantajele competitive pe care le are fiecare Judeţ  în vederea 

calificării pentru a obţine unele competenţe regionale. 
  

Dialogul social are rolul de a facilita o informare reciprocă între 
administraţia publică şi partenerii de dialog social pentru a 

asigura un climat de pace şi stabilitate socială. 
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M E M O R A N D U M  

Adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de 

regionalizare-descentralizare în România 
www.mdrt.ro/userfiles/Regionalizare_memorandum_1902_13.doc 

 

  

 .   

http://www.mdrt.ro/userfiles/Regionalizare_memorandum_1902_13.doc
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În egală măsură, Programul de Guvernare vizează şi 

competenţele ce urmează a fi exercitate de nivelul judeţean, respectiv: 
”Procesul de descentralizare trebuie să se realizeze pe toate categoriile de unități administrativ-teritoriale, respectiv 

regiuni, județe, municipii, orașe și comune, potrivit obiectivelor strategice ale PROCESULUI, astfel încât 
majoritatea serviciilor publice deconcentrate din judeţe să devină instituţii de interes judeţean/local în 

coordonarea/subordinea autorităţilor locale.”
În acest sens, autoritățile administrației publice centrale vor exercita în continuare rolul de elaborare, 

implementare și monitorizare a politicilor naționale în domeniile de activitate și competențele de reglementare, 
coordonare și îndrumare metodologică și control.

Existenţa regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale funcţionale la sfârşitul anului 2013, presupune 
parcurgerea concomitentă a trei procese administrative, corelate şi aflate într-o strânsă relaţie de interdependenţă, 

astfel:
1. Procesul de revizuire a Constituţiei.

2. Procesul de elaborare a cadrului normativ necesar organizării şi funcţionării regiunilor.
3. Procesul de elaborare a cadrului normativ necesar descentralizării competenţelor către regiuni, județe, 

municipii, orașe și comune.
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IV. Măsuri organizatorice necesare 

1. Pentru demararea procesului de elaborare a cadrului normativ necesar organizării şi funcţionării 

regiunilor, la nivelul MDRAP, se constituie Consiliul Consultativ pentru Regionalizare (CONREG), organism cu 

rol strategic, cu scopul de a propune profilul viitoarelor regiuni administrativ-teritoriale, 

CONREG se organizează şi funcţionează pe trei paliere de expertiză, astfel:

a. Grupul de lucru academic, alcătuit din 10 personalităţi din mediul universitar şi academic care va asigura expertiza necesară conturării 

profilului viitoarelor regiuni. Grupul va propune numărul optim de regiuni, regimul autonomiei locale/regionale, competenţe regionale, statutul aleşilor locali/

regionali, sistemul electoral al aleşilor locali/regionali, regimul de incompatibilităţi, rolul prefecţilor în noua arhitectură a administraţiei publice, modul de finanţare, 

aspecte legate de patrimoniu şi propuneri referitoare la stabilirea reşedinţelor viitoarelor regiuni etc. 

b. Grupul de lucru format din aleşi locali şi demnitari, alcătuit din reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale (UNCJR, AMR, AOR, ACoR) și reprezentanţi ai partidelor parlamentare, membrii ai comisiilor de administraţie publică din Camera Deputaţilor şi 

Senatului, cu rol de consultare şi formulare de propuneri venite de la Grupul de lucru academic.

c. Grupul de lucru al societăţii civile, alcătuit din reprezentanţi ai principalelor patronate, sindicate şi organizaţii non-guvernamentale, cu 

rolul de a asigura expertiza din domeniul de activitate al membrilor, de a propune soluţii pentru preîntâmpinarea eventualelor 

riscuri de dezvoltare dezechilibrată a regiunilor din punct de vedere demografic, economic şi social, 

precum şi cadrul necesar pentru o consultare cât mai largă în vederea definitivării şi fundamentării soluţiilor 

propuse. 

După analiza observaţiilor şi propunerilor formulate ca urmare a dezbaterilor publice organizate, 

CONREG va modifica și completa, după caz, pachetul legislativ.
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Consiliului Consultativ pentru Regionalizare CONREG 
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Ce garanții politice avem că printr-o eventuală revizuire a Constituției nu se va afecta litera și spiritul Articolului 1 din Constituția 

României? 

Ce se va întâmpla cu actualele județe? 

Care va fi raportul și cum se vor distribui competențele între guvernul central și autoritățile regionale? 

Este nevoie de o reorganizarea administrativ-teritorială a fostelor zone industriale și a localităților care prin caracteristicile 

demografice, economice și sociale, nu se mai încadrează în categoria administrativ-teritorială ce le-a fost atribuită?

Cum se va delimita competențele pentru administrarea resurselor naturale și a problemelor legate de protecția mediului?

Cum se vor poziționa într-o eventuală nouă arhitectură administrativ-teritorială unele structuri regionale stabilite prin vechea Lege 151 

din 1998 și Legea nr. 315 din 28 iunie 2004, cum ar fi Consiliul Regional sau Agenția de Dezvoltare Regională? 

Cum se vor finanța regiunile și care va fi ponderea contribuției acestora la bugetul național? 

Cum va fi administrată politica de coeziune și de dezvoltare regională dacă se vor înființa regiunile ca unități administrativ-teritoriale?

Cum se vor distribui competențele de administrare pentru serviciile de interes general?

Care vor fi efectele negative și eventualul impact social asupra cetățenilor?

Cum se poate contribui concret reorganizarea administrativ teritorială la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene? 

V-a simplifica aceasta procedurile de depunere, evaluare și verificare a proiectelor? 

Care vor fi beneficiile potențiale ale regionalizării și descentralizării pentru zonele rurale? 
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 Regionalizarea Romaniei, -Intre Pericole si Oportunitati 
http://audieri.advocacy.ro/ 
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 Regionalizarea Romaniei, -Intre Pericole si Oportunitati(Q1) 
http://audieri.advocacy.ro/ 

Intrebarea 1 : 

Care sunt 

Pericolele ? 

(Problemele 

majore 

specifice 

Romaniei ? 

Rezolvabile 

prin PROCES ? 

 

(CA : 

O intrebare 

care 

demonstreaz

a viziunea 

abordarii TOT 

DE SUS in JOS 

???) 
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 Regionalizarea Romaniei, -Intre Pericole si Oportunitati (Q2) 
http://audieri.advocacy.ro/ 

Intrebarea 2 : care 

sunt Oportunitatile 

majore specifice 

Romaniei , 

valorificabile prin 

PROCES ? 

 

CA_ Aceeasi  

Abordare de SUS in 

JOS ? 
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 Regionalizarea Romaniei, -Intre Pericole si Oportunitati (Q2) 
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valorificabile prin 
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Abordare de SUS in 

JOS ? 

 



Intrebari Avansate 

 

 Regionalizarea Romaniei, -Intre Pericole si Oportunitati (Q3) 
http://audieri.advocacy.ro/ 

Intrebarea 3 : care 

sunt Avantajele 

Competitive pentru a 

primi competente ? 

 

 

CA_ Aceeasi  

Abordare de SUS in 

JOS – a PRIMI 

Competente ? 

(Competentele ar 

trebui create 

/pregatite in cadrul 

proceselor Anterioare 

2007_2012 , prin 

Dezvoltarea 

Echilibrata ….. 
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 Regionalizarea Romaniei, -Intre Pericole si Oportunitati (Concluzii) 
http://audieri.advocacy.ro/ 
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Regionalizarea Romaniei,    -Intre Pericole si Oportunitati (Recomandari1) 
 

http://audieri.advocacy.ro/ 
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Regionalizarea Romaniei,    -Intre Pericole si Oportunitati (Recomandari 2&3) 
 

http://audieri.advocacy.ro/ 
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Regionalizarea Romaniei,    -Intre Pericole si Oportunitati (Recomandari 4) 
 

http://audieri.advocacy.ro/ 

Cu multumiri pentru atentie ! 


