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1. CONSIDERAŢII METODOLOGICE
Proiectul „Sustenabilitatea – Motor al Dezvoltării în Regiunea Vest” având ca principală temă
evaluarea stadiului dezvoltării durabile în Regiunea Vest şi elaborarea indexului aferent format
din indicatori selectaţi în funcţie de specificul socio-economic şi de mediu al Regiunii Vest, s-a
derulat în perioada august – noiembrie 2012.
Metodologia utilizată pentru evaluarea nivelului dezvoltării durabile în Regiunea Vest şi
construirea unui index care să reflecte cât mai realist posibil dezvoltarea durabilă a regiunii pe
baza caracteristicilor proprii, s-a subscris obiectivelor europene şi naţionale Europa 2020 având
la bază următoarele:
 Utilizarea bazelor de date existente de la furnizori consacraţi şi fiabili (Eurostat, INS,
ministere de resort, agenţii de mediu naţionale şi regionale) pentru a fi posibilă reluarea
evaluării cu menţinerea comparabilităţii.
 Utilizarea, în alcătuirea indexului, de indicatori larg acceptaţi, posibil de măsurat prin
mecanisme şi proceduri armonizate cu standardele de raportare ale UE în domeniul
dezvoltării durabile dar relevanţi pentru regiune.
 Consultarea unui număr cât mai mare de factori/părţi interesate la nivel naţional şi la
nivelul Regiunii Vest, implicate în procesul dezvoltării durabile sau/şi potenţial afectate
de implementarea strategiei de dezvoltare durabilă la nivel regional.
Metodologia de elaborare a studiului dezvoltării durabile în Regiunea Vest, a cuprins în
principal, următoarele etape de realizare:
1. Stabilirea surselor de date cantitative şi calitative şi a principalelor repere temporale
pentru realizarea evaluării şi calculul indicatorilor.
2. Analiza documentară comprehensivă în domeniul dezvoltării durabile pe filiera global,
european, naţional şi regional, cu precǎdere a documentelor programatice ale Uniunii
Europene, a strategiilor adoptate de România cu privire la realizarea obiectivelor majore
ale dezvoltǎrii durabile la orizontul anilor 2020.
3. Analiza comparativă a indicatorilor statistici în serii de timp aferenţi obiectivelor
actualizate de dezvoltare durabilă stabilite la nivelul UE şi a ţintelor asumate pe plan
naţional şi regional (Regiunea Vest), prin raportare la situaţia mediei europene,
naţionale şi, în mod particular, cu Regiunea Bucureşti-Ilfov.
4. Elaborarea studiului socio – economic al Regiunii din punct de vedere al dezvoltării
durabile pe cei trei piloni principali: economic, social, mediu. Realizarea analizei SWOT
din perspectiva dezvoltării durabile pentru regiunea analizată, cu identificarea zonelor
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de risc în raport cu obiectivele stabilite. Verificarea rezultatelor obţinute prin utilizarea
de date şi informaţii din surse complementare.
5. Dialog cu părţile interesate respectiv cu instituţiile publice la nivel central şi local cu
atribuţii şi responsabilităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă cu cei trei piloni de
bază economic, social şi de mediu, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu furnizorii de
date statistice. Obţinerea de informaţii calitative cu privire la nivelul de preocupare a
companiilor din regiune în domeniul studiat prin contacte telefonice utilizând un
chestionar specific.
6. Pe baza datelor şi informaţiilor colectate pe parcursul derulǎrii etapelor anterioare,
selectarea indicatorilor şi stabilirea formulelor de calcul ale acestora pentru a reflecta
specificul regiunii reţinând în acelaşi timp zonele cu risc ridicat necesare a fi adresate pe
termen scurt şi mediu, în scopul atenuării punctelor slabe şi reducerii riscurilor asociate
ameninţărilor identificate prin analiza SWOT, valorificând astfel punctele tari prin
intermediul oportunităţilor de dezvoltare ce ar putea fi generate în regiune în ceea ce
priveşte dezvoltarea durabilă, prin intermediul intervenţiilor finanţate din instrumente
structurale în perioada 2014 - 2020.
7. Elaborarea unui format standard de raportare pentru toţi indicatorii în scopul asigurării
fiabilităţii rezultatelor şi a comparabilităţii acestora la reluarea evaluării la un moment
de timp ulterior.
8. Preluarea datelor statistice din surse consacrate, abilitate de cadrul legal în vigoare cu
agregarea indicatorilor de măsură a obiectivelor de dezvoltare durabilă în principal INS
şi ARPM şi calcularea indicatorilor selectaţi, specifici regiunii analizate.
9. Realizarea indexului de dezvoltare durabilă a Regiunii şi calcularea scorului Regiunii
Vest.
10. Elaborarea Raportului de cercetare aferent.
La nivel internaţional există o serie de iniţiative privind crearea unor indexuri de dezvoltare
durabilă „sustainable development index” la nivel de companii, de sectoare economice sau
chiar la nivel global. Enumerǎm mai jos douǎ din aceste proiecte, cu menţiunea cǎ nu s-a ajuns
la un numitor comun cu privire la indicatorii selectaţi:
 Sustainable Society Foundation – o iniţiativă privată înfiinţată în 2006, cu scopul de a
dezvolta şi calcula un index al dezvoltării durabile şi de a-l actualize la fiecare 2 ani pentru
cât mai multe naţiuni de pe glob. Potrivit informaţiilor existente pe site-ul propriu, la nivelul
lunii octombrie 2012, organizaţia olandeză calculase indexul dezvoltǎrii durabile pentru 151
de ţări, ultima versiune datând din anul 2010 când, la nivel global, scorul (pe o scară de la 0
la 10) a fost de 5,9, România figurând pe locul 19 înaintea unor state precum Marea
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Britanie, Italia, Polonia, Olanda, Spania, Canada, SUA. Indexul este construit pe baza a 24 de
indicatori din domeniul dezvoltării durabile, România primind scoruri apropiate de valoarea
maximǎ în ceea ce priveşte suficienţa alimentaţiei şi a apei potabile în rândul populaţiei deşi
statisticile Eurostat ne plasează pe ultimul loc în rândul statelor membre cu cel mai mare
numǎr de locuitori expuşi riscului de sǎrǎcie şi fǎrǎ acces la reţele de apǎ potabilǎ. România
primeşte notă bună şi la oportunităţile de educaţie cu toate că, statisticile arată un procent
extrem de redus al educaţiei universitare în rândul populaţiei, un nivel de alarmă – cel mai
mare din UE – al abandonului şcolar precum şi o cotă infimă a populaţiei active implicată
într-un proces de educare permanentă “Long Life Learning”.
 Indexul Societăţii Durabile – România, www.romaniadurabila.net, calculat la nivelul anului
2008 şi care cuprinde indicatorii utilizaţi de către Sustainable Society Foundation, aceştia
reflectând majoritar teme transversale şi teme specifice factorilor de mediu fără nicio
referinţă la dezvoltarea economică, veniturile populaţiei, nivelul competenţelor în rândul
populaţiei adulte (spre exemplu indicatorul „Oportunităţi de educaţie” este definit ca rata
de înscriere în sistemul educaţional primar, secundar şi terţiar în timp ce în cadrul Europa
2020 şi a Planului Naţional de Reformă 2011 – 2013 este monitorizată rata de abandon
şcolar adică diferenţa dintre persoanele înscrise în sistemul educaţional şi absolvenţi). De
asemenea acest index nu cuprinde indicatori referitori la situaţia din domeniul cercetării –
dezvoltării – inovării de existenţa şi calitatea căruia depinde în mare măsură viitorul durabil
al unei naţiuni.
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2. REZUMAT EXECUTIV
Dezvoltarea durabilă reprezintă o temă de actualitate la nivelul Uniunii Europene şi, implicit, al
tuturor Statelor Membre. Până la sfârşitul anului curent (2012), Comisia Europeană s-a angajat
să înainteze propuneri concrete privind bugetul viitoarei perioade de programare 2014 – 2020
şi domeniile majore de intervenţie. În luna iunie a.c., Preşedintele CE a avansat un buget de
circa 1 trilion Euro pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare a UE pentru următorii şapte ani.
Comisia Europeană a adoptat încă din anul 2011, legislaţia cadru pentru politica de coeziune
aferentă perioadei următoare bugetare. Aceasta vizează „stimularea creşterii şi a ocupării forţei
de muncă în toată Europa, orientând investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru
creştere economică şi locuri de muncă – Europa 2020”1. Statele Membre sunt invitate să pună
accentul pe un număr mai limitat de priorităţi de investiţii în conformitate cu obiectivele
asumate de fiecare ţară pentru anul 2020. Totodată, comisarul pentru politica regională, a
subliniat faptul că, politica de coeziune, având în vedere criza economică, trebuie să devină un
motor pentru creștere și competitivitate şi că, “orientând investiţiile către factorii-cheie ai
creșterii - întreprinderi mici și mijlocii, inovare, eficienţă energetică” se va obţine un impact mai
mare al utilizǎrii fondurilor europene.
Din această perspectivă, iniţiativa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, de realizare a
evaluării nivelului de dezvoltare durabilă a regiunii, reprezintă o etapă importantǎ în elaborarea
unei liste bine fundamentate de priorităţi care, implementate integrat, vor conduce către
realizarea obiectivelor Europa 2020, circumscrise pentru fiecare Stat Membru, strategiei
naţionale de dezvoltare durabilă.
În anul 2008, România a adoptat propria strategie naţională de dezvoltare durabilă (SNDD)
plecând însă de la un set de ipoteze care s-au dovedit exagerat de optimiste cu privire la ratele
de creştere economică (o medie de 4,5% - 5%/an până în 2020) stabilind astfel obiective, unele
nerealiste cu privire la o parte din ţintele asumate, în special pentru pilonii economic şi social.
Un rezultat concret şi extrem de util al adoptării SNDD l-a constituit elaborarea de către INS, a
unei baze de date cuprinzând un set de 103 indicatori prin intermediul cărora, atât decidenţii
politici dar şi marele public au posibilitatea să urmărească progresele realizate de România pe
calea dezvoltării durabile. În luna octombrie a.c. (2012), setul iniţial de indicatori naţionali (serii
de timp) a fost complementat de alţi 46 de indicatori dedicaţi dezvoltării durabile teritoriale din
România.
Conformarea cu cerinţa formulată de Comisia Europeană referitoare la stabilirea unui număr
limitat de priorităţi de investiţii în vederea obţinerii de fonduri pentru următoarea perioadă de
programare, implică o analiză aprofundată şi realistă, a nivelului de dezvoltare durabilă a
fiecărei regiuni de dezvoltare cu evidenţierea zonelor de risc şi a tendinţelor negative sau a
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
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non-tendinţelor care afectează în mod critic dezvoltarea regiunii respective pentru perioada
2014 – 2020.
În mod sintetic, prin evaluarea realizată, pe o scară de la 1 la 10, utilizând un set de 24 de
indicatori, nivelul de dezvoltare durabilă a Regiunii Vest a fost evaluat la un punctaj de 5,58.

Din perspectiva trendurilor identificate de indicatorii selectaţi, evoluţia dezvoltării durabile în
Regiunea Vest apare ca fiind mixtă, cu o îmbunătăţire semnificativă a indicatorilor de mediu
urmarea implementării unora din planurile de realizare a sistemelor de distribuţie a apei
potabile şi canalizare, de gestionare integrată a deşeurilor (susţinute cu finanţări din
instrumente structurale) dar şi datorită crizei economice care a redus substanţial activitatea
unor întreprinderi cu o capacitate ridicată de poluare.
În ceea ce priveşte pilonul economic al dezvoltării durabile („Economie Durabilă”), o zonă de
risc major care poate afecta în mod critic viitorul regiunii şi care necesită o investigare detaliată
pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi elaborare a unor proiecte prioritare de acţiune
pentru următoarea perioadă de programare, este reprezentată de activitatea de cercetare şi
dezvoltare. Regiunea Vest se află pe unul din ultimele locuri pe plan naţional, din punct de
vedere al ponderii cheltuielilor alocate activităţilor de cercetare şi dezvoltare în produsul intern
brut regional, valoarea acestora reprezentând numai 50% din media naţională.
Rămânând în acelaşi registru, al cercetării, cu referire la pilonul social, categoria „Dezvoltare
Personală”, Regiunea Vest nu apare ca fiind bine reprezentată nici în ceea ce priveşte ponderea
întreprinderilor cu activităţi inovative în numărul total de întreprinderi active, aceeaşi situaţie
înregistrându-se şi la capitolul cheltuielilor alocate cercetării şi dezvoltării la nivel de angajat din
sector. Coroborate, aceste rezultate nu indică o tendinţă de intensificare a activităţilor
inovative, dimpotrivă se evidenţiază o stagnare deşi în regiune îşi desfăşoară activitatea un
număr important de institute de cercetare şi de companii transnaţionale active în sectoare cu
înaltǎ valoarea adǎugatǎ. Aceastǎ situaţie poate reflecta un deficit motivaţional al absolvenţilor
universitari de a se orienta cǎtre dezvoltarea unei cariere profesionala în domeniul cercetǎrii, cu
precǎdere în ştiinţe tehnice şi inginerie.
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Prin strategia Europa 2020, s-a stabilit, la nivelul statelor membre, ca ponderea cheltuielilor cu
activităţile C&D&I în PIB să atingă o medie de 3%. În acelaşi timp, România s-a angajat să aloce
2% din PIB-ul naţional până la acelaşi an de referinţă, activităţilor inovative (cumulat sector
privat şi public). Cu o pondere de 0,22% din PIB-ul regional alocat cercetării prin comparaţie cu
0,47% media naţională şi 1,1% în Bucureşti (2010), cu 28.559 lei/an/persoană angajată în
C&D&I, pentru Regiunea Vest există riscul unei stagnări într-o zonă a economiei cu valoare
adăugată redusă, situaţie pusă în evidenţă şi de faptul că, în pofida unor investiţii străine
semnificative efectuate în regiune de către companii selecte din domenii aparent cu valoare
adăugată înaltă ca de exemplu componente auto şi echipamente electronice, salariul mediu net
se menţine la o valoare redusă, apropiată de media naţională.
Un alt risc potenţial care poate limita capacitatea Regiunii Vest de a se dezvolta în mod durabil
pe termen mediu şi lung, îl reprezintă adâncirea disparităţilor intra-regionale atât în termeni de
dezvoltare economică (raportul dintre PIB maxim şi minim în interiorul regiunii) cât şi socială
(raportul dintre salariul net maxim şi minim în interiorul regiunii precum şi o rată a
infracţionalităţii semnificativ mai ridicată în judeţul Hunedoara comparativ cu media regiunii).
În ambele cazuri, tendinţele indică adâncirea disparităţilor şi nu diminuarea ecartului de
dezvoltare economicǎ şi socialǎ între judeţele componente ale regiunii.
De altfel, în decurs de 10 ani, cu titlu de exemplu, judeţul Hunedoara a pierdut peste 12,34%
din populaţie2, în principal prin emigraţie datorită situaţiei economice precare şi, foarte
important, absenţei unei viziuni de dezvoltare realiste, pe termen lung, ca alternativă la
activităţile miniere susţinute artificial în funcţiune, prin alocaţii indirecte de la bugetul public.
Mai mult, reglementările europene prevăd sistarea ajutorului de stat acordat exploatărilor
miniere de huilă începând cu anul 2019. Situaţia existentă şi perpetuată de mai bine de un
deceniu în judeţul Hunedoara – restructurarea fără o finalitate concretă a activităţilor miniere
subvenţionate, necesită o analiză detaliată şi planuri integrate de dezvoltare care să constituie
o alternativă viabilă la activităţile miniere.
Totodată, se impune o evaluare mai atentă a peisajului economic al regiunii care, la o primă
vedere se bazează preponderent pe două tipuri de companii, o primă categorie fiind
reprezentată de filialele unor concerne multinaţionale în care deciziile se iau în conformitate cu
propriile interese şi cu cele ale ţărilor în care se află sediile lor principale şi cea de a doua
categorie formată din societăţi comerciale cu capital majoritar de stat de interes naţional
(Complexul Energetic Hunedoara), regional sau judeţean (companii de utilităţi) aflate în
dificultăţi financiare. În aceste condiţii, este importantă evaluarea comparativă a unor
alternative de dezvoltare economică durabilă pentru regiune în perspectiva anilor 2020.
Un alt element de risc major pentru viitorul durabil al regiunii este reprezentat de rata crescută
a abandonului şcolar care, chiar dacă se încadrează în media naţională, se află cu mult sub ţinta
asumată de guvern pentru anul 2020 (17% versus 10%). Mai mult, o analiză detaliată a nivelului
de educaţie a populaţiei Regiunii Vest relevă faptul că, peste 20% din locuitorii cu vârste
2

Sursă: Raport ARPM 2011
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cuprinse între 25 - 64 ani au doar studii elementare şi numai 14,3% sunt absolvenţi de
învăţământ universitar, departe de ţinta asumată de Guvern pentru anul 2020 respectiv de
26,7% şi de nivelul de 40% stabilit pentru media UE iar evoluţia indicatorilor nu reflectă un
trend semnificativ pozitiv. Această situaţie necesită o analiză aprofundată şi un plan de acţiune
ancorat în realităţile regiunii mai ales în mediul rural unde posibilităţile de realizare personală
sunt în prezent limitate la activităţi agricole primare.
Mai mult, competenţele limitate ale forţei de muncă se reflectă printr-o rată de ocupare
ridicată în agricultură de 24,53% cu o contribuţie la PIB-ul regional de numai 7%. Această
situaţie impune măsuri remediale pe termen mediu care pot fi realizate prin susţinerea
implementării de proiecte de mică industrie în mediul rural cum ar fi, cu titlu de exemplu,
producţia de peleţi din biomasă pentru încălzirea locuinţelor, unităţi de industrializare a
legumelor şi fructelor produse pe plan local, ateliere de prelucrare a lemnului şi producţia de
mic mobilier, cu angajarea de forţă de muncă din localităţile rurale în care se implementează
proiectele.
Un alt factor de risc îl reprezintă sărăcia care privează persoanele defavorizate, în special în
mediul rural, de un standard minim de trai civilizat mai ales cu privire la dotarea cu utilităţi şi
asigurarea încălzirii locuinţelor. La nivelul Regiunii Vest, ca de fapt al întregii ţări, o măsură a
absenţei unor condiţii elementare de trai este reprezentată de indicatorul mortalităţii infantile
care prezintă valori suficient de ridicate cât să constituie un semnal de alarmă şi pentru
Regiunea Vest. Această situaţie nu se va îmbunătăţi substanţial pe termen scurt şi mediu fără
intervenţii clar direcţionate pentru adresarea cauzelor şi atenuarea efectelor acestui fenomen.
Evoluţia indicatorului menţionat arată o tendinţă foarte lentă de îmbunătăţire existând şanse
reduse de rezolvare pe cale naturală.
În ceea ce priveşte consumul de energie în Regiunea Vest, la data elaborării prezentului raport
(octombrie 2012) nu au fost disponibile date referitoare la consumul energetic în sectoarele
economiei regionale. De altfel, ca observaţie generală, indicatorii cu privire la energie, consum
de resurse, eficienţă energetică, emisii de gaze cu efecte de seră, sunt calculaţi şi raportaţi de
INS la Eurostat numai agregaţi la nivel naţional. Evoluţia acestor indicatori şi, se poate
presupune că şi Regiunea Vest urmează media naţională, este mixtă, cu emisiile GES diminuate
substanţial nu neapărat datorită unor investiţii în retehnologizare cât mai ales crizei economice
şi reducerii activităţii unor întreprinderi ca urmare a limitărilor de emisii impuse de
reglementările comunitare la nivel de agent economic şi nu numai cumulat pentru fiecare Stat
Membru. Un exemplu reprezentativ în acest sens pentru Regiunea Vest îl constituie
Electrocentrale Deva, căreia i-a fost alocat un număr limitat de ore de funcţionare până în 2018
când expiră perioada de tranziţie obţinută odată cu integrarea României în UE în scopul
conformării cu legislaţia comunitară privind instalaţiile mari de ardere.
Cu privire la intensitatea energetică, conservarea resurselor şi consumul de materiale, România
se găseşte pe unul din ultimele locuri în UE ceea ce implică necesitatea ca toate regiunile să
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includă în strategiile proprii de dezvoltare, proiecte menite să conducă la îmbunătăţirea
indicatorilor cu privire la eficienţa energetică şi valorificarea surselor alternative.
Tot în categoria conservării resurselor, menţionăm şi nivelul extrem de scăzut al reciclării
deşeurilor atât la hârtie, carton, ambalaje PET şi deşeuri polietilenă cât şi în ceea ce priveşte
valorificarea deşeurilor menajere biodegradabile sub formă de biogaz sau/şi îngrăşământ.
Pentru o dezvoltare regională durabilă, îndeplinirea ţintelor asumate aferente reciclării
deşeurilor, poate reprezenta un portofoliu important de proiecte cǎtre care sǎ fie orientatǎ
finanţarea din fonduri europene ţinând cont şi de faptul că, atingerea unui grad de reciclare de
50% reprezintă un obiectiv european.
Analiza comparativă a priorităţilor de alocare a fondurilor de dezvoltare regională pentru
viitoarea perioadă de programare şi a indicatorilor incluşi în indexul dezvoltării durabile din
Regiunea Vest a condus la la elaborarea unei liste de proiecte prioritare în domenii precum
valorificarea resurselor regenerabile de energie, stimularea inovaţiilor şi activităţilor C&D&I din
întreprinderi, creşterea eficienţei energetice prin investiţii în retehnologizare, în paralel cu
crearea unui sistem de stimulente prin care populaţia de pe toate palierele de vârstă să fie
încurajată să revină la şcoală sau să continue studiile prin participarea la cursuri de
calificare/recalificare, în special în zonele rurale. Grila cu idei de proiecte pe diferitele
componente ale dezvoltării durabile se găseşte la Capitolul 10.
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3. CADRUL GENERAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVEL
GLOBAL ŞI LA NIVELUL UE
Problematica concilierii creşterii economice, coeziunii sociale şi conservării resurselor naturale
a fost abordată pentru prima dată în spaţiul public, la începutul anilor ’70, în raportul intitulat
Limitele creșterii, publicat de Clubul de la Roma3, în care se susţinea teza capacităţii limitate a
Terrei de satisfacere a cererii mereu mai mari de resurse naturale a sistemului socio-economic
și de atenuare a efectelor distructive determinate de utilizarea intensivă a acestor resurse. În
același timp raportul evidenţia faptul că, ţările considerate la vremea respectivă sărace, urmau
să exercite, prin procesul lor de dezvoltare, o presiune puternică în sensul accelerării degradării
mediului înconjurător.
În acest context, a avut loc la Stockholm, în 1972, sub egida Naţiunilor Unite, prima reuniune
internaţională pe agenda căreia a fost inclus şi conceptul dezvoltării durabile. Cu această ocazie,
atât statele dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare au adoptat Declarația finală asupra
mediului, prin care era evidenţiată legătura strânsă dintre calitatea vieţii și calitatea mediului. În
perioada respectivă, naţiunile dezvoltate erau cele preocupate de impactul industrializării
asupra degradării mediului înconjurător, în timp ce statele în curs de dezvoltare erau interesate
de atingerea unui nivel economic rezonabil şi de combatere a sărăciei, considerând
problematica mediului înconjurător de interes secundar, argumentând și că responsabilitatea
degradării mediului nu le aparţine.
În același an, în cadrul Summit-ului european de la Paris la care au participat şefii
de stat şi de guvern ai statelor membre, s-a evidenţiat pentru prima dată
necesitatea acordării unei atenţii speciale protecţiei mediului în contextul
expansiunii economice și a îmbunătăţirii standardelor de viaţă.
Următorul moment cheie privind dezbaterile internaţionale asupra dezvoltării durabile a fost
reprezentat de înfiinţarea, în 1983, a Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare sub
președinţia doamnei Gro Harlem Brundtland, prim ministru al Novergiei şi cunoscută de atunci
sub denumirea de Comisia Brundtland. Aceasta a fost înfiinţată ca un organism independent de
ONU, misiunea sa fiind de a elabora o strategie de dezvoltare durabilă la nivel global care să
ţină cont de impactul negativ al stilului de viaţă modern asupra mediului.
Doi ani mai târziu, în 1985, este adus în atenţia publică, studiul efectuat de doi cercetători
britanici care evidenţiau reducerea stratului de ozon deasupra Antarcticii, sub limitele
considerate normale și, în acelaşi an, are loc catastrofa de la Cernobâl. Această înlănţuire de
evenimente cu consecinţe negative majore asupra mediului şi sănătăţii locuitorilor Terrei a
3

Organizaţie non profit, fondată în 1968, ca asociaţie independent formată din personalităţi ale vieţii publice, sociale şi ştiinţifice, lideri în
domeniile lor de activitate, interesaţi să dezbată şi să supună atenţiei publice concepte legate de viitorul umanităţii.
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condus la intensificarea negocierilor în vederea reglementării utilizării energiei nucleare şi
reducerea consumului de substanţe dăunătoare pentru stratul de ozon. În anul 1987, Comisia
Bruntland a publicat raportul intitulat Viitorul nostru comun, în cadrul căruia s-a definit
dezvoltarea durabilă prin binecunoscuta sintagmă „dezvoltarea care satisface nevoile
prezentului, fără a compromite abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.
Raportul a oferit o analiză a situaţiei la momentul respectiv, unele remedii generale și
recomandări pentru viitor. O sinteză a recomandărilor se referă la dezvoltarea durabilă ca
incluzând trei aspecte – economic, social, mediu – care trebuie avute în vedere în egală măsură
în formularea politicilor şi implementarea strategiilor de dezvoltare. În practică, guvernele
urmăresc preponderent dezvoltarea economică şi protecţia socială, lăsând mediul în plan
secundar. Prin introducerea conceptului de dezvoltare durabilă în politicile promovate de
fiecare naţiune, aspectele referitoare la protecţia mediului şi conservarea resurselor au fost
reconsiderate acordându-li-se acelaşi nivel de prioritate ca pilonilor economic si social.
În 1987, Uniunea Europeană a introdus prin Actul Unic European4, pentru prima
dată, elemente de politică de mediu în cadrul tratatului de constituire a Comunităţii
Europene. Ulterior, în 1993, Tratatul de la Maastricht, prin care s-au pus bazele
Uniunii Europene lărgite şi a monedei unice, a conferit protecţiei mediului un statut
complet în cadrul politicilor europene.
Raportul Comisiei Brundtland – document programatic pentru dezvoltarea durabilă a devenit
bază de discuţii la nivel internaţional între guverne, companii multinaţionale și ONG-uri, cele
trei summint-uri globale dedicate dezvoltării durabile şi denumite simbolic Summitul
Pământului organizate în 1992, 2002 și 2012, reprezentând unul dintre rezultatele activităţilor
derulate de această comisie.
Primul summit, denumit și Conferinţa Mondială pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă, a avut loc
la Rio de Janeiro în 1992. În cadrul acestuia, s-au definit programe concrete reunite într-o
iniţiativă numită Agenda 21 cu privire, în principal, la: combaterea sărăciei, modificarea
modelelor de consum, includerea costurilor de mediu în deciziile strategice, protejarea
resurselor de apă, întărirea rolului comunităţilor locale, al fermierilor, al dezvoltării tehnologice.
Agenda 21 a fost votată de toate cele 178 de state participante la summit care s-au angajat să o
disemineze la nivel naţional şi local.
În decembrie 1997, urmare a negocierilor purtate la nivel internaţional privind modalităţile de
reducere a emisiilor de Gaze cu Efect de Seră5 (GES), a fost adoptat Protocolul de la Kyoto.
Potrivit prevederilor incluse în documentul menţionat, ţărilor industrializate le-a revenit
obligaţia reducerii GES cu o cotă de 5,2% în perioada 2008-2012, referinţă fiind considerat anul

4

Actul Unic European (AUE) a reprezentat prima revizuire importantă a Tratatului de la Roma care a marcat în 1957 înfiinţarea Comunităţii
Economice Europene. Prin intermediul AUE, au fost acordate puteri sporite CEE în special în domeniul cercetării şi dezvoltării, mediului şi
politicii externe comune.
5
GES sunt considerate responsabile pentru distrugerea stratului de ozon vital pentru existenţa vieţii pe pământ.
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1990. Condiţia de intrare în vigoare a Protocolului de la Kyoto a fost ratificarea acestuia de
statele responsabile de peste 55% din emisiile GES globale. Această condiţie a fost îndeplinită în
2005, an în care Protocolul de la Kyoto a intrat în vigoare6. Având în vedere că angajamentele
asumate de statele semnatare expiră la finalul anului 2012, sunt necesare noi negocieri pentru
a stabili un cadru de continuare a acestui program de reducere a GES la nivel global.
Începând cu anul 1992, dezvoltarea durabilă (incluzând cele trei aspecte economic,
social şi mediu) a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene, fiind integrată în
prevederile Tratatului de la Maastricht7. În cadrul acestuia s-a inclus obiectivul
promovării dezvoltării durabile a Europei, întemeiată pe o creștere economică
echilibrată, pe un progres social și pe un nivel înalt de protecţie și îmbunătăţire a
calităţii mediului.
În anul 2000, șefii statelor membre ale Uniunii Europene s-au angajat în cadrul
Consiliului European organizat la Lisabona să creeze, până în anul 2010, ”cea mai
competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume”. În decurs de
zece ani, Uniunea Europeană urma să devină, potrivit strategiei adoptate, un spaţiu
al inovaţiei ca motor al schimbării, o economie a cunoaşterii, în deplină armonie
socială şi de mediu.
La nivel global, următorul moment esenţial în dezvoltarea conceptului a fost reprezentat de
Summitul Mileniumului organizat în anul 2000, sub egida ONU, când au fost adoptate
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) pe care toate cele 193 de state membre ale
ONU și cele 23 de organizaţii internaţionale prezente la summit au agreat să le atingă până în
anul 2015 după cum urmează: i) reducerea sărăciei severe, ii) accesul universal la ciclul primar
de învăţământ, iii) promovarea egalităţii între sexe și afirmarea femeilor, iv) reducerea
mortalităţii la copii, v) îmbunătăţirea sănătăţii materne, vi) combaterea HIV/SIDA și a
tuberculozei, vii) asigurarea durabilităţii mediului, viii) crearea unui parteneriat global pentru
dezvoltare.
În cadrul Summit-ului UE ţinut la Gothenburg în iunie 2001, liderii statelor
membre au lansat prima strategie europeană de dezvoltare durabilă pe baza
propunerilor formulate de Comisia Europeană. Acest document a inclus atât
obiective cât şi propuneri de politici menite să faciliteze îndeplinirea ţintelor
asumate introducând obligativitatea realizării unei evaluări de impact ex ante
pentru fiecare iniţiativă politică propusă spre adoptare la nivelul UE. Declaraţia
Gothenburg a stat la baza politicilor UE în domeniul dezvoltării durabile acestea
incluzând şi angajamentele afirmate la Sumit-ul global din 2002 precum şi
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului agreate în 2000 ca şi promisiunea de a
mări asistenţa acordată ţărilor în curs de dezvoltare şi nevoilor acestora în
comerţul internaţional.
6
7

SUA este singura ţară care nu a semnat Protocolul de la Kyoto iar Canada s-a retras în decembrie 2011.
Tratatul de la Maastricht semnat în 1992 reprezintă actul constitutiv al Uniunii Europene şi crearea monedei unice Euro.
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În anul 2002, un al doilea Summit al Pământului a avut loc în Johannesburg, Africa de Sud. În
cadrul lui statele participante și-au reafirmat angajamentul faţă de obiectivele Agendei 21,
considerând ca prioritare eliminarea sărăciei, modificarea obiceiurilor de consum, eliminarea
produselor dăunătoare mediului și protejarea resurselor naturale. Totuși, în timpul summit-ului
nu s-au stabilit măsuri concrete, şi nici termene de finalizare cu excepţia reducerii la jumătate,
până în anul 2015, a numărului de persoane care nu au acces la apă potabilă și nu dispun de
instalaţii sanitare. S-a insistat de asemenea asupra diminuării consumului energetic și
înregistrării de ”reduceri semnificative” a numărului de specii de animale și plante în pericol de
dispariţie.
În 2005, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a Strategiei de
Dezvoltare Durabilă finalizat prin adoptarea, în 2006, a Strategiei de Dezvoltare
Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă la orizontul anilor 2020. Un an mai
târziu, acestei strategii i s-au adăugat protocoale adiţionale privind schimbările
climatice și măsuri de contracarare a încălzirii globale. Pentru măsurarea
progreselor realizate în implementarea Strategiei 2020, s-au stabilit la nivelul UE
ţinte cantitative în câteva domenii cheie: forţă de muncă, cercetare şi dezvoltare,
schimbări climatice şi energie, educaţie, combaterea sărăciei şi excluziunii sociale.
Gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate se monitorizează prin intermediul unui
set unic de indicatori cheie de dezvoltare durabilă, la nivelul fiecărui stat membru,
valorile acestora şi seriile de timp fiind disponibile pe site-ul Eurostat.
Obiectivele Europa 2020
Indicator

Obiectiv
2020

Indicator

Rata de ocupare a forţei de
muncă

75%

Creşterea eficienţei utilizării
resurselor de energie (2005 =
100%)

Cheltuieli C&D&I,
% PIB

3%

Reducerea abandonului şcolar
din total populaţie sub 24 ani

Nivel emisii GES (1990 =
100%)

80%

Consumul final de energie
din surse regenerabile

20%

Creşterea numărului de
absolvenţi cu studii superioare
din total populaţie sub 35 ani
Reducerea populaţiei cu risc de
excluziune socială

Obiectiv
2020

80%
<10%
>40%
20
milioane

Cel de-al treilea Summit al Pământului a avut loc în iunie 2012, la Rio de Janeiro. În cadrul lui sa decis lansarea unui proces prin care să se urmărească Obiectivele Dezvoltării Globale, şi care
să continue iniţiativele lansate odată cu adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
după termenul limită stabilit pentru anul 2015. S-au mai adoptat liniile directoare pentru o
economie verde, alături de o structură de programe desfășurate pe o perioadă de 10 ani care
acoperă consumul și modalităţi sustenabile de producţie.
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4. TEMELE MAJORE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI
INDICATORII AFERENŢI
Începând cu anul 2008, odată cu formularea şi adoptarea prin hotărâre a Guvernului, a
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă prin încorporarea atât a obiectivelor UE în acest
domeniu cât şi a celor derivate din specificul naţional, în special în ceea ce priveşte recuperarea
deficitului istoric de dezvoltare economică, conceptul de dezvoltare durabilă a început să
devină o componentă fundamentală a politicilor naţionale din domeniile economic, social şi de
mediu promovate de Guvern şi Parlament.
Temele majore ale dezvoltării durabile la nivel naţional adresează pe de o parte obiectivele
strategice ale UE stabilite prin agenda Europa 2020 şi, de pe altă parte, problemele specifice
situaţiei din România precum decalajul istoric de dezvoltare economică în raport cu vestul
Europei, adâncirea disparităţilor dintre estul şi vestul ţării, productivitatea scăzută a resurselor
şi absenţa infrastructurii de bază mai ales în mediul rural. În cadrul SNDD, acestea au fost
grupate în şase categorii principale după cum urmează:
 Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a consumurilor energetice şi materiale
bazată pe evaluarea realistă a capacităţii de suport a capitalului natural.
 Modernizarea treptată a macrostructurii economiei pentru a corespunde
cerinţelor sociale şi de mediu.
 Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea ratei de ocupare.
 Îmbunătăţirea managementului micro- şi macro-economic.
 Politica de investiţii şi diversificarea surselor de finanţare.
 Menţinerea echilibrelor macroeconomice.
Tematicile menţionate vizează în principal asigurarea stabilităţii macroeconomice, creşterea
eficienţei consumului de resurse naturale şi de energie, îmbunătăţirea politicii fiscale, atragerea
și utilizarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile, continuarea reformelor
structurale, îmbunătăţirea calităţii şi infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, formare
profesională, cercetare și dezvoltare; asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice; reforma
administraţiei publice și îmbunătăţirea mediului de afaceri.
Măsurarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin SNDD la nivel naţional se
realizează de către INS prin intermediul unui set de 103 indicatori corespunzători celor 13
categorii de obiective stabilite prin SNDD la nivel european şi naţional necesare a fi îndeplinite
la orizontul anilor 2030 pentru asigurarea unei dezvoltări durabile în România în calitate de stat
membru al UE.
Temele majore identificate prin SNDD se referă la următoarele domenii:
1. Transformări structurale şi echilibre macroeconomice
2. Schimbări climatice şi energie curată
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3. Transport durabil
4. Producţie şi consum durabile
5. Conservarea şi gestionarea resurselor naturale
6. Sănătate publică
7. Incluziune socială, demografie şi migraţie
8. Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile
9. Educaţie şi formare profesională
10. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, inovare
11. Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea ratei de ocupare
12. Politica de investiţii şi diversificarea surselor de finanţare
13. Capacitatea administrativă şi calitatea serviciilor publice
Primul termen de raportare asupra implementării SNDD a fost luna iunie 2011, rolul de
coordonator conceptual şi metodologic cu privire la reflectarea progresului implementării
SNDD în conturile naţionale şi compatibilizarea sistemului de indicatori aferenţi cu cerinţele de
raportare naţionale şi comunitare fiindu-i atribuit INS. Acestei instituţii îi revine şi obligaţia de a
afişa pe site-ul propriu o secţiune specială dedicată indicatorilor de dezvoltare durabilă
identificaţi la nivel naţional şi regional potrivit obiectivelor incluse în SNDD.
Prin SNDD s-au statuat şi ţintele strategice pe termen scurt, mediu şi lung pentru dezvoltarea
durabilă a societăţii româneşti:
 Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în
ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat membru al UE.
 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile.
 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Ipoteza fundamentală pe care s-au bazat proiecţiile de dezvoltare incluse în SNDD a fost o rată
medie anuală de creştere a produsului intern brut de 5,6% - 5,8% în perioada 2008 – 2013, de
4,8-5% în perioada 2014 – 2020 şi de 3,8% - 4,2% în perspectiva anilor 2021 – 2030.
Potrivit SNDD, produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc) la puterea de cumpărare standard,
indicatorul sintetic de evaluarea a convergenţei reale – urma să depăşească în anul 2013
jumătate din media UE la momentul respectiv iar la orizontul anilor 2020 să se apropie de
nivelul de 80%, ţinta pentru anul 2030 fiind stabilită la media UE. Un argument în favoarea
abordării optimiste de la acel moment vis-a-vis de evoluţia PIB, l-a constituit statistica ratei
medii anuale de creştere PIB cu peste 6% în perioada 2001 – 2007 faţă de un ritm sub 2% în UE25, fără o analiză detaliată a componentelor şi sustenabilităţii pe termen mediu şi lung având în
vedere valoarea adăugată redusă a activităţilor productive din economía naţională, de nivelul
limitat al activităţilor C&D&I din România, de rata reală de ocupare deosebit de scăzută şi de un
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abandon şcolar record, coroborat cu o rată scăzută a educaţiei terţiare în populaţia adultă aptă
de muncă.
Criza economică declanşată în 2008 a pus punct unei perioade neîntrerupte de creştere
economică de 9 ani, intervalul 2009 – 2011 fiind caracterizat de o reducere substanţială a
activităţii în majoritatea sectoarelor economiei naţionale, cu precădere în construcţii,
metalurgie, chimie, comerţ. În perioada menţionată, PIB-ul României a stagnat în jurul valorii de
46,5 – 46,8% din media UE în condiţiile în care PIB/loc al UE a scăzut cu 2% în intervalul de timp
considerat. Această situaţie de fapt pune sub semnul întrebării atingerea de către România a
obiectivelor strategice asumate prin SNDD fără schimbări fundamentale ale politicilor
economice şi sociale menite să stimuleze antreprenoriatul, activităţile C&D&I, ocuparea,
educaţia, factori consideraţi unanim, fundamentali pentru construcţia unei societăţi durabile.
Mai mult, unul din obiectivele majore ale SNDD pentru anul 2013 şi anume “Atingerea mediei
UE la indicatorii de bază ce descriu structura și performanţa sistemului de cercetare, dezvoltare
și inovare” pare compromis în totalitate dacă luăm în consideraţie cheltuielile din surse publice
şi private efectuate în România în sfera C&D&I de numai 0,48% din PIB în anul 2011 (în creştere
cu doar 0,1% faţă de 2010) în timp ce prin SNDD se anticipa pentru 2013 că “Efortul combinat
de finanţare din surse publice şi private pentru activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare se
prevede să ajungă la 2,3% din PIB la orizont 2013 (2,5% în 2015), apropiindu-se astfel de
realizarea obiectivului UE (3% în 2020)”
Pe de altă parte, există şi efecte pozitive ale crizei manifestate în ultimii patru ani, reducerea
activităţilor economice a condus la slăbirea presiunii asupra factorilor de mediu în special în
domeniul emisiilor GES a căror valoare curentă se încadrează deja în parametri stabiliţi la nivel
european pentru anul 2020. Reindustrializarea României şi relansarea economică se vor face
respectând preceptele dezvoltării durabile încorporate în legislaţia europeană şi naţională,
urmărindu-se convergenţa cu posibilităţile de suport ale capitalului natural.
O primă reconsiderare a unora din obiectivele asumate prin SNDD s-a facut, în special în ceea
ce priveşte termenele de realizare, după declanşarea crizei economico-financiare, prin
adoptarea de către Guvern şi aprobarea de către CE a Programului Naţional de Reformă 2011 –
2013 care a inclus şi noile valori pentru indicatorii monitorizaţi la nivelul UE în perspectiva
anului 2020 – Europa 2020.
Astfel, România s-a angajat la realizarea unor obiective mai puţin ambiţioase comparativ cu
media UE, cu privire la rata de ocupare a forţei de muncǎ 70% versus 75%, cheltuielile de
cercetare ca procent din PIB 2% versus 3%, reducerea abandonului şcolar 11,3% versus 10%,
ponderea absolvenţilor cu studii superioare 20,4% versus 40%.
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Obiective 2020
UE

Obiective 2020
România

Valoare curentă
România8

Rata de ocupare a
forţei de muncă

75%

70%

59,3%9

Cheltuieli C&D&I,
% PIB

3%

2%

0,47%

Nivel emisii GES faţă
de 1990

80%

79%

52%

Consumul final de
energie din surse
regenerabile

20%

24%

23,4%

80%

80%

92,1%

10%

11,3%

17,5%

40%

26,7%

20,4%

20 milioane

560.000

8.630.00010

Indicator

Creşterea
eficienţei
utilizării resurselor de
energie
(2005
=
100%)
Reducerea
abandonului
şcolar
din total populaţie sub
24 ani
Creşterea numărului
de absolvenţi cu studii
superioare din total
populaţie sub 35 ani
Reducerea populaţiei
cu risc de excluziune
socială

Sursă - Eurostat
31 decembrie 2010, calculate din datele disponibile pe site-ul ANOFM
10
Număr efectiv de persoane considerate cu risc de excluziune socială conform metodologiei Eurostat.
8
9
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5. MĂSURILE DE CONFORMITATE CU OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII
DURABILE ADOPTATE DE ROMÂNIA ÎN PROCESUL DE POST-ADERARE
Strategia europeană pentru dezvoltare durabilă stabileşte obiective şi acţiuni concrete pentru
şapte sectoare considerate “provocări-cheie”:
- schimbări climatice şi energie curată
- transport durabil
- consum şi producţie durabile
- conservarea şi gestionarea resurselor naturale
- sănătate publică
- incluziune socială, demografie și migraţie
- provocări globale legate de sărăcie și dezvoltare durabilă
Aceste obiective pot fi atinse numai prin includerea lor în diferite domenii de politică sectorială
şi prin punerea în aplicare a unor acte normative corespunzătoare. După cum se observă, patru
dintre cele şapte domenii sunt în strânsă corelaţie cu politicile de mediu, iar conformarea la
prevederile actelor normative europene pe domeniile respective reprezintă modalitatea
principală de realizare a obiectivelor dezvoltării durabile.
România a ratificat Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC)
prin Legea nr. 24/1994, angajându-se să acţioneze pentru „stabilizarea concentraţiilor de gaze
cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină perturbarea antropică periculoasă a
sistemului climatic, nivel care trebuie realizat într-un interval de timp suficient, care să permită
ecosistemelor să se adapteze în mod natural la schimbările climatice, astfel încât producţia
alimentară să nu fie ameninţată, iar dezvoltarea economică să se poată desfăşura într-o
manieră durabilă”. Conform Protocolului de la Kyoto, România s-a angajat să reducă emisiile de
gaze cu efect de seră cu 8% în perioada 2008-2012, considerând nivelul de emisii din anul 1989
drept nivel de referinţă. Emisiile totale de gaze cu efect de seră (excluzând contribuţia
sectorului Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură) au scăzut în
anul 2009 cu 53,77%, comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1989 şi se estimează că România
îşi va îndeplini obligaţiile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada de
angajament 2008 - 2012, fără a fi necesară adoptarea unor măsuri adiţionale de reducere a
emisiilor 11.
În ceea ce priveşte politica în domeniul transporturilor, aceasta urmăreşte aplicarea principiilor
Politicii Comunitare de Transport definite în Cartea Albă a transporturilor. În acest context,
priorităţile pe termen mediu, stabilite prin documente de politici publice şi angajamente
instituţionale (strategii sectoriale, planuri naţionale de dezvoltare, programe de dezvoltare)
sunt, în principal:
 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport.
11

Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011
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 dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor şi instalaţiilor de transport în vederea
îmbunătăţirii calităţii serviciilor, siguranţei circulaţiei, securităţii, calităţii mediului şi
asigurarea interoperabilităţii sistemului de transport.
 întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel naţional şi regional prin asigurarea
legăturilor între oraşe şi creşterea gradului de accesibilitate a populaţiei la transportul
public, inclusiv în zonele cu densitate mică a populaţiei şi/sau nuclee dispersate.
 creşterea competitivităţii în sectorul transporturilor, liberalizarea pieţei interne de
transport.
 îmbunătăţirea comportamentului transportului în relaţia cu mediul înconjurător,
diminuarea impacturilor globale ale transporturilor (schimbările climatice) şi reducerea
degradării calităţii ambientale în mediul natural şi urban.
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (programul “Rabla”), desfăşurat anual
începând cu anul 2009, are ca obiective atât diminuarea efectelor negative a poluării aerului
asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului, în aglomerările urbane, ca urmare a emisiilor de gaze
de eşapament de la autoturisme, cu nivel de poluare foarte ridicat, cât şi încadrarea emisiilor în
valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental.
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport rutier, măsurile de modernizare a transportului
public, dar şi programele de informare şi conştientizare, toate sunt acţiuni menite să contribuie
la dezvoltarea unui transport durabil, mai economic din punct de vedere energetic şi cu emisii
mai reduse de poluanţi.
Unul dintre obiectivele principale ale SNDD este promovarea unor practici de consum şi
producţie durabile. În acest scop, este necesară în primul rând analizarea modelului de
producţie şi consum pe care s-a bazat evoluţia economiei româneşti în ultima perioadă de timp,
în scopul identificării soluţiilor pentru reducerea consumului de resurse materiale pe unitatea
de valoare adăugată brută, implicit al decuplării dinamicii producţiei/consumului de cea a
cantităţii de deşeuri generate. Obiectivele naţionale, pe termen scurt, mediu şi lung, propuse în
strategie, sunt:
 Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse şi valorificarea maximală a acestora
prin promovarea unui model de consum şi producţie care să permită o creştere
economică sustenabilă pe termen lung şi apropierea treptată de nivelul mediu de
performanţă al ţărilor UE.
 Decuplarea creşterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului
dintre consumul de resurse şi crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii
de performanţă ai UE privind sustenabilitatea consumului şi producţiei.
 Apropierea de nivelul mediu realizat de ţările membre UE din punctul de vedere al
producţiei şi consumului durabile.
 Colectarea şi valorificarea deşeurilor.
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6. PROVOCĂRI ŞI ASPECTE SPECIFICE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE LA
NIVEL REGIONAL ÎN ROMÂNIA
Dezvoltarea durabilă a început să devină, în România, o temă cunoscută la nivel local, la
începutul anilor 2000, odată cu implementarea Agendei 21 (Agenda Locală pentru secolul XXI)
cu sprijinul Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD), în 41 de localităţi din diverse judeţe
prin implicarea activă a responsabililor şi actorilor locali, inclusiv a societăţii civile.
În anul 2008, odată cu formularea şi adoptarea prin hotărâre a Guvernului, a Strategiei
Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă prin încorporarea atât a obiectivelor UE în acest domeniu
cât şi a celor derivate din specificul naţional, în special în ceea ce priveşte recuperarea
deficitului istoric de dezvoltare economică, conceptul de dezvoltare durabilă a început să
devină o componentă fundamentală a politicilor din domeniile economic, social şi mediu
promovate de Guvern şi Parlament.
Realitatea obiectivă arată că, în plus faţă de adoptarea, odată cu integrarea în UE, a modelului
de dezvoltare durabilă a societăţii, România are de depăşit anumite decalaje istorice faţă de
ţările avansate economic din Europa ceea ce implică ritmuri mai înalte de creştere a produsului
intern brut şi investiţii importante în infrastructura de bază a ţării (mediu, transport, educaţie).
Din această perspectivă, fondurile europene reprezintă una din sursele principale de finanţare a
proiectelor din aceste domenii care, la rândul lor, vor contribui, la crearea de noi locuri de
muncă cu valoare adăugată mai înaltă contribuind astfel la construcţia unei economii durabile
în sensul noii paradigme de dezvoltare a societăţii europene.
Fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare are propriile sale caracteristici geografice,
economice şi sociale. Aceasta înseamnă că politicile şi măsurile stabilite la nivel naţional pentru
realizarea obiectivelor dezvoltării durabile trebuie analizate în contextul particularităţilor
regionale, în vederea găsirii soluţiilor optime de implementare.
În acest cadru general, obiectivele şi măsurile planificate prin Programul Operaţional Regional
au menirea să completeze direcţiile de dezvoltare şi investiţiile stabilite la nivel naţional prin
cele patru Programe Operaţionale Sectoriale (Competitivitate, Transport, Mediu, Dezvoltarea
Resurselor Umane), ţinând cont tocmai de necesitatea unei dezvoltări economice şi sociale
durabile şi echilibrată teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice.
SNDD a identificat pentru nivelul regional al dezvoltării durabile, un set de puncte slabe,
confirmând constatările incluse în POR 2007 – 2013 adoptat în 2007 şi care, la cinci ani de la
integrarea României în UE au rămas încă nerezolvate chiar dacă, în această perioadă, în special
prin POR, POS Mediu, POS-T şi POS DRU s-a generat un portofoliu de proiecte care ar fi trebuit
să conducă la atenuarea disparităţilor de dezvoltare în interiorul regiunilor şi între acestea şi
Regiunea Bucureşti – Ilfov.
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Provocările cărora România trebuie să le facă faţă şi să găsească soluţii de atenuare a
impactului lor negativ la nivel regional, potrivit SNDD şi realităţii descrise de indicatorii de
dezvoltare durabilǎ disponibili pe site-ul INS (ultima actualizare noiembrie 2011), sunt:
 Concentrarea creşterii economice, impulsionată de investiţiile străine directe, în jurul
Bucureştiului şi creşterea disparităţilor dintre regiunea Bucureşti-Ilfov şi celelalte şapte
regiuni.
 Declinul socio-economic al unui număr însemnat de centre urbane mari şi diminuarea
rolului lor în dezvoltarea arealelor adiacente şi a regiunilor.
 Accentuarea dezechilibrelor demografice la nivel regional, degradarea structurii pe
vârste şi îmbătrânirea populaţiei (spor negativ al populaţiei, rată migratorie negativă).
 Pierderea funcţiilor urbane ale multor oraşe mici şi mijlocii, în special ale celor
monoindustriale afectate de restructurare, frecvent asociată cu accentuarea
problemelor sociale ca de exemplu creşterea infracţionalităţii.
 Reapariţia dezechilibrului istoric de dezvoltare între jumătatea de est şi cea de vest a
ţării.
 Accesibilitatea redusă a unor zone cu efecte negative asupra dezvoltării locale.
 Existenţa unor zone extinse cu deficit de forţă de muncă datorită scăderii populaţiei,
migraţiei temporare masive, îmbătrânirii şi gradului redus de ocupare.
 Slaba competitivitate a multor afaceri, nivelul scăzut al productivităţii muncii, lipsa
investiţiilor de capital şi a capacităţii manageriale, gradul scăzut de utilizare a
tehnologiilor moderne, nivelul redus al cheltuielilor C&D&I în PIB, în special din partea
sectorului privat şi slaba legătură a acestuia cu mediul universitar.
 Calitatea scăzută a infrastructurii publice, gradul redus de reciclare a deşeurilor,
consumul excesiv de resurse pentru producerea unităţii de PIB.
În ceea ce priveşte aplicarea principiilor dezvoltării durabile la nivel regional, SNDD a identificat
următoarele obiective cheie:
 Sprijinirea dezvoltării economice și sociale echilibrate teritorial și durabile a regiunilor
României corespunzător nevoilor și resurselor lor specifice prin concentrarea asupra
polilor urbani de creștere; îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale și a mediului de
afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai
atractive pentru a locui, a le vizita, a investi și a munci.
 Creșterea dinamismului economic al zonelor rurale din România în condiţiile menţinerii
echilibrului social prin dezvoltarea durabilă a agriculturii, silviculturii și pescuitului,
inclusiv a industriilor procesatoare aferente pentru satisfacerea optimă a nevoilor de
hrană ale populaţiei și pentru asigurarea conservării și îmbunătăţirii resurselor naturale.
În acest scop, SNDD a prevăzut ca activităţi prioritare un set de acţiuni menite să conducă la
creşterea substanţială a calităţii vieţii în fiecare regiune prin reabilitarea infrastructurii urbane,
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, şi dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor şi antreprenoriatului. Pentru a evita creşterea disparităţilor interne, s-au
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identificat prin POR acele oraşe care acţionează ca poli regionali şi/sau locali de creştere şi
iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordându-se prioritate polilor de creştere localizaţi în
regiunile şi judeţele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB pe locuitor şi de rată
a şomajului.
Un obiect major atât al SNDD cât şi al PNDR a fost de reducere a decalajului de dezvoltare
dintre Regiunea Bucureşti – Ilfov şi celelalte regiuni de dezvoltare ale României, prin:
 Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin modernizarea infrastructurii de transport
regionale și locale.
 Consolidarea mediului de afaceri regional și local.
 Reabilitarea siturilor industriale poluate neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi
(brownfield) prin: curăţarea şi ecologizarea suprafeţelor acestor situri; demolarea
clădirilor inutilizabile şi planarea terenului; reabilitarea şi extinderea clădirilor apte
pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii; operaţionalizarea infrastructurii de
utilităţi publice; cablarea şi conectarea la reţelele Internet etc.
 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pentru revitalizarea zonelor nedezvoltate, cu
precădere a oraşelor mici şi mijlocii, în vederea utilizării potenţialului endogen al
regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane) şi promovării tehnologiilor
moderne şi inovării.
 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului.
 Dezvoltarea competitivităţii sectoarelor agricol, forestier şi de pescuit bazat pe
cunoaştere şi iniţiativă privată.
 Reducerea populaţiei ocupate în agricultură în corelare cu crearea de exploataţii viabile.
 Reducerea gradului de fragmentare a suprafeţei agricole şi stimularea concentrării
fermelor de mici dimensiuni.
 Menţinerea calităţii şi diversităţii spaţiului rural şi forestier, urmărind echilibrul între
activităţile umane şi conservarea resurselor naturale.
Măsurile concrete necesare a fi aplicate pentru realizarea cerinţelor de protecţie a mediului la
nivel regional şi implicit pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, vor conduce, pe termen
scurt şi mediu, la o creştere semnificativă a costurilor suportate de populaţie. Investiţiile
realizate de industrie se vor regăsi în preţurile de cost ale produselor, iar buna funcţionare a
tuturor sistemelor care asigură nu doar protecţia mediului ci şi utilităţile publice (alimentare cu
apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor, transportul urban, alimentarea cu energie electrică)
este condiţionată de puterea financiară a populaţiei de a suporta aceste costuri. Tocmai de
aceea, este necesar ca, la nivel regional, să fie promovate acele proiecte de dezvoltare care să
asigure atât cerinţele dezvoltării durabile, cât şi creşterea veniturilor populaţiei.
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7. REGIUNEA VEST, PREZENTARE SOCIO – ECONOMICĂ ÎN CONTEXTUL
OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ STABILITE PE PLAN
NAŢIONAL
7.1 Geografie
Regiunea de Dezvoltare Vest este situată în extremitatea vestică a României fiind delimitată de
graniţa cu Serbia în partea de sud-vest, graniţa cu Ungaria în partea de vest şi limitele judeţelor
Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin în nord, est respectiv sud-est.
Suprafaţa regiunii însumează 32.034 km2
reprezentând 13.42% din suprafaţa totală a ţării,
ocupând, din acest punct de vedere, locul şase la
nivel naţional, cea mai întinsă fiind Regiunea
Nord-Est cu 36.850 km2 iar cea mai restrânsă
Bucureşti-Ilfov cu 1.821 km2.
În Regiunea Vest sunt incluse 4 judeţe, Arad,
Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, fiecare dintre
acestea deţinând suprafeţe aproximativ egale ca
procente din suprafaţa României12.
Relieful regiunii este foarte variat fiind alcătuit atât din zone de câmpie şi dealuri cât şi din zone
muntoase. Altitudinile cresc progresiv dinspre vest şi nord-vest către sud-est, de la un minim de
80 metri altitudine în Zerind, judeţul Arad, la 2.519 metri în munţii Parâng, vârful Parângul
Mare, judeţul Hunedoara. La nivel judeţean, Arad şi Timiş dispun de zone întinse de câmpie
favorabilă agriculturii. Judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara se caracterizează printr-un relief
majoritar muntos acoperit de suprafeţe forestiere în proporţie de peste 40%13.
Din punct de vedere hidrografic, ca ape de suprafaţă, în Regiunea Vest se găsesc bazinele
Mureşului, Crişului Alb, Crişului Negru, Begăi, Timişului, Caraşului, Nerei, Cernei şi Jiului. Toate
cursurile de apă de pe teritoriul Regiunii Vest sunt afluente ale fluviului Dunărea al cărui defileu
străbate judeţul Caraş-Severin aproximativ jumătate din lungimea sa până la Porţile de Fier14.
Alături de Dunăre, râuri precum Mureş, Crişul Alb, Crişul Negru, Bega, Timiş, Caraş şi Nera au
caracter transfrontalier.
Tot în categoria apelor de suprafaţă, în Regiunea Vest se găsesc numeroase lacuri naturale
precum cele glaciare, fluviale, lacuri de tasare alimentate din apa freatică ş.a. O altă
particularitate a Regiunii Vest o reprezintă existenţa apelor subterane cu debit bogat situate la
12

Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011
INS
14
Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu în Judeţul Caraş-Severin, 2011
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mică adâncime15 (peste 2/3 din Campia Aradului are ape subterane la mai puţin de 3 m
adâncime).
Regimul climatic este determinat în principal
de poziţia geografică şi de diversitatea
formelor de relief, regiunea fiind sub
incidenţa climatului temperat continental de
tranziţie, cu influenţe sub-mediteraneene.
Temperatura medie multianuală oscilează
între 10 şi 12 grade C, cu valori mai ridicate în
Câmpia de Vest şi de-a lungul Dunării. În
sezonul de vară, temperatura medie la
câmpie oscilează între 21 şi 23 grade C iar la
munte se ridică până la valori sub 18 grade C.
Pe timp de iarnă, în zonele de câmpie temperaturile oscilează între ±1 grad C iar în zonele
montane, temperaturile scad până la -5 grade C16. Regiunea Vest înregistrează precipitaţii în
cantităţi relativ mari datorită influenţelor oceanice vestice şi submediteraneene. Astfel, în zona
de câmpie, media multianuală a precipitaţiilor depăşeşte 600 mm, la contactul dintre câmpie şi
dealuri precipitaţiile depăşesc 700 mm iar în zonele de munte se înregistrează cantităţi ale
precipitaţiilor de 1.259 mm17. Cantitatea medie naţională în 2011 a fost 500,4 mm, cu 22% sub
norma climatologică de 641,54 mm18.
Geografic, Regiunea Vest se caracterizează printr-o poziţionare favorabilă, învecinându-se cu
regiuni mai dezvoltate economic precum cele din Ungaria şi Serbia existând astfel şi
oportunităţi în sensul dezvoltării unor programe transfontaliere comune pentru valorificarea
zonelor cu potenţial turistic în special cele din proximitatea fluviului Dunărea. Totodată
aşezarea geografică a atras şi un volum ridicat de investiţii străine orientate către export
datorită proximităţii pieţelor de desfacere şi accesului mai rapid la infrastructura de transport
rutier şi feroviar mai dezvoltată a Ungariei.
Avantajul relativ conferit de geografia Regiunii Vest, prin vecinătatea cu Ungaria şi Serbia, se va
atenua pe măsură ce şi celelate regiuni de dezvoltare vor fi conectate la coridoarele europene
de transport, facilitându-se astfel accesul lor la pieţele de export.

15

Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011
SNDD, Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011
17
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013
18
Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011
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7.2 Transport
Regiunea Vest dispune de o reţea de căi de transport bine dezvoltată cu opt noduri de legătură
cu ţările vecine, însumând 10.381 km19.
Din totalul lungimii căii rutiere din regiune,
în 2009, un procent de 18,3% era
reprezentat de drumuri naţionale şi 81,77%
de drumuri judeţene şi comunale.
Regiunea este traversată de două din cele
trei coridoare pan-europene ce străbat
România: coridorul IV Berlin/Nurnberg Praga – Budapesta- Nădlac – Pecica – Arad –
Timişoara – Lugoj – Caransebeş - Deva Constanţa - Istanbul - Salonic şi coridorul VII
Fluviul Dunărea.
În cadrul POS-T, se află în derulare construcţia unor tronsoane ale autostrăzilor care formează
cele două coridoare pan-europene ce străbat regiunea, situaţia stadiului lucrărilor respective
fiind evidenţiată în tabelul de mai jos.
Tronson
de autostradă
Nădlac – Arad
Arad – Timişoara20
Timişoara – Lugoj21
Lugoj – Deva
Deva - Orăştie22

Lungime aflată
în circulaţie (km)
44,6
9,5
9,5

Lungime rămasă până
la finalizare (km)
38,9
26,5
99,5
23

Stadiul
execuţiei
În executie
Finalizat
Evaluare la CNADNR
În execuţie
Finalizat

Sursa: CNADNR, oct. 2012 şi Ziarul Financiar

În ceea ce priveşte infrastructura feroviară, Regiunea Vest însumează 1.894 km de cale ferată
aflată în exploatare, ocupând 17,6% din totalul naţional. Din lungimea căii ferate care străbate
regiunea, 34,3% sunt căi ferate electrificate, valoare inferioară mediei naţionale de 37,1%. La
nivel internaţional, Regiunea Vest are trei puncte de trecere transfrontalieră feroviară: Jimbolia,
Moraviţa şi Curtici.
Cu privire la transportul aerian, în fiecare dintre cele patru judeţe există câte un aeroport,
dintre care două cu circulaţie internaţională incluse în reţeaua transeuropeană de transport:
aeroportul „Traian Vuia" din Timişoara şi aeroportul „Aurel Vlaicu" din Arad23.
19
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7.3 Demografie
Populaţia Regiunii Vest a înregistrat în anul 2011 un număr de 1,9 mil locuitori, reprezentând
8,93% din totalul României. În ultimul deceniu, populaţia regiunii a avut o evoluţie descendentă
continuă, în 2011 situându-se la o valoare cu 6,39%24 mai mică faţă de anul 2000.
La nivel intraregional, cea mai
mare scădere a populaţiei s-a
înregistrat în judeţul Hunedoara
cu o reducere de 12,34% faţă
de anul 2000, urmat de CaraşSeverin cu 9,42%. Proporţional
cu scăderea populaţiei, şi
densitatea
locuitorilor25
înregistrează aceeaşi tendinţă,
de diminuare continuă.
În anul 2000, Regiunea Vest avea o densitate de 63,82 loc/km2 ajungând ca în anul 2011 aceasta
să fie de numai 59,74%. Spre comparaţie, în anul 2000, media ţării a fost de 94,20% scăzând în
ultimii 10 ani la o densitate de 89,83%.
Distribuţia pe sexe a populaţiei regiunii evidenţiază o diferenţă negativă între populaţia de sex
masculin şi cea de sex feminim, în anul 2011, raportul fiind de 1,0726 femei la un bărbat în timp
ce media ţării a fost de 1,05. Pe grupe de vârste, raportul este subunitar pentru populaţia de
până în 40 de ani, după acest prag
devenind supraunitar.
În ceea ce priveşte structura pe medii
de rezidenţă27, populaţia urbană
deţinea în 2011 o pondere de 62,75%
din totalul populaţiei, situându-se
deasupra mediei naţionale de 55%.

Sursa: INS
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idem
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Cu privire la mişcarea naturală a populaţiei, Regiunea Vest a înregistrat în mod constant valori
negative ale sporului natural28. Cele mai mici valori ale acestui indicator au fost înregistrate în
judeţul Timiş, -1.190 persoane. Pe medii de rezidenţă, discrepanţa între rural şi urban a fost
semnificativă cu un spor negativ mai pronunţat la sate. Spre exemplu în Timiş, în 2011, mediul
urban a înregistrat un spor natural de -365 persoane iar mediu rural o valoare de -825.
Tot în cadrul mişcării naturale a populaţiei, rata natalităţii29 în Regiunea Vest a fost în 2010 de
9‰, valoare inferioară mediei naţionale de 10‰. Rata mortalităţii a înregistrat valori în mare
parte constante de-a lungul timpului, în 2010 s-a menţinut la aceeaşi valoare ca în anul
precedent, 13‰, cu o pondere mai ridicată faţă de media naţională, 12‰.
Scăderea continuă a numărului de locuitori în judeţele regiunii a fost cauzată şi de fenomenul
migraţiei30. În 2009, la nivelul întregii regiuni s-a înregistrat un sold migrator intern pozitiv în
valoare de 2.353 persoane31. La nivel judeţean însă, judeţul Hunedoara a pierdut un număr de
1.203 locuitori. Pe medii de rezidenţă, în urma migraţiei, se constată o creştere a populaţiei
rurale în detrimentul celei urbane. Soldul migrator intern în mediul rural este de 4.520 în timp
ce în urban este de -2.167 persoane. În ceea ce priveşte migraţia internaţională, la sfârşitul
anului 2009, Regiunea Vest s-a confruntat cu un nivel al emigraţiei foarte ridicat, 13,09% din
totalul naţional.
Evoluţia demografică a Regiunii Vest, chiar dacă se înscrie în tendinţele înregistrate la nivel
naţional nu este de natură să ofere premisele susţinerii unei dezvoltări durabile pe termen lung.
Măsurile luate de guvern menite să contribuie la inversarea tendinţei negative a sporului
natural al populaţiei, nu pot fi eficiente atât timp cât acestea nu sunt complementate de acţiuni
derulate de autorităţile locale prin iniţiative adaptate specificului fiecărei regiuni, cu atât mai
mult cu cât, rata natalităţii în Regiunea Vest, chiar şi în judeţul Timiş se găseşte sub media
naţională, deşi nivelul de trai din judeţ este superior mediei pe ţară.
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7.4 Forţă de muncă, Ocupare, Incluziune socială, Productivitatea muncii
Rata de ocupare32 a Regiunii Vest se găseşte aproximativ la acelaşi nivel cu cea naţională 58,4%,
versus 58,5%. Faţă de anul anterior, valoarea acestui indicator este în creştere în cazul regiunii
(57,9% în 2010) dar în scădere pe ţară (58,5% în 2010). Pe grupe de vârste, rata de ocupare
relevă valori superioare mediei naţionale pentru populaţia cu vârste între 23 şi 54 de ani, în
schimb, în cazul grupelor de vârste 15-24 şi 55-64, valorile Regiunii Vest se situează sub media
ţării, o posibilă explicaţie fiind şi numărul mare de persoane pensionate anticipat în cadrul
procesului de restructurare a sectorului minier şi a combinatelor metalurgice în principal din
judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin.
Diferenţiată pe sexe, în 201133, rata de ocupare a fost de 66,9% pentru populaţia masculină,
mai ridicată decât media pe ţară (65%), în timp ce, în cazul persoanelor de sex feminin, situaţia
a fost inversă, rata de ocupare în regiune fiind de 50,1%, mai redusă decât la nivel naţional
(52%). Pentru comparaţie, în Regiunea Bucureşti-Ilfov rata de ocupare a populaţiei masculine a
fost în acelaşi an 71,6% şi a celei feminine 58,5%.
O analiză a ponderii resurselor de muncă34 în
totalul populaţiei regiunii arată că în 2010,
procentul persoanelor cuprinse în intervalul 1564 ani apte de muncă şi a celor în afara vârstelor
de muncă dar care muncesc, era de 66,44%,
superior mediei naţionale (65,45%) dar inferior
mediei Regiunii Bucureşti-Ilfov (68,39%). De
menţionat că, în anul 2011, în România, vârsta
medie de pensionare era de 56,1 ani cu mult sub
pragul de 64 ani utilizat pentru raportările
Eurostat.

Distribuţia pe principalele activităţi
economice, în anul 2009, arată că pe
primul loc cu 29,89% din totalul
populaţiei ocupate în regiune se află
sectorul de servicii, urmat de industrie cu
27,20% şi de agricultură, silvicultură şi
pescuit, cu 24,53%.
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Conform definiţiei INS, o persoană este considerată ocupată dacă se încadrează în intervalul de
vârste 15-64 ani şi dacă prestează, într-o perioadă de o săptămână, activităţi economice
producătoare de bunuri sau servicii, timp de o oră, în scopul obţinerii de venituri sub formă de
salarii, plată în natură sau alte beneficii.
În cazul lucrătorilor în agricultură, o persoană este considerată ocupată dacă deţine
proprietatea producţiei agricole realizate şi dacă îndeplineşte una din următoarele două
condiţii: producţia agricolă este destinată parţial sau integral vânzării şi/sau schimbului în
natură sau, dacă producţia agricolă este destinată în totalitate consumului propriu atunci când
acesta reprezintă o parte substanţială a consumului total al gospodăriei.
În ceea ce priveşte rata şomajului35, aceasta a scăzut în 2011, cu aproape două procente faţă de
anul anterior, (3,7% faţă de 5,9%) continuând să se menţină sub media naţională (7,3%). La
sfârşitul primului trimestru al anului 2012, rata
şomajului în Regiunea Vest era de 5,5%36 cu
un nivel minim de 1,92%37 în judeţul Timiş. Pe
grupe de vârste, distribuţia şomajului indică
un procent ridicat de 20,3%, în cazul tinerilor
cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani, totuşi
sub media naţională de 23,7%.
Referitor la salariul mediu net pe angajat, în 2011, Regiunea Vest s-a situat pe locul al doilea cu
1.387 lei38 după Regiunea Bucureşti-Ilfov care a înregistrat 2.079 lei/angajat. Discrepanţa
salarială între cele două regiuni s-a menţinut constantă în ultimii cinci ani fără tendinţe de
convergenţă. Diferenţiat pe categorii ale activităţii economice, salariul mediu net lunar39 a fost
în 2011 de 1.091 lei/angajat în agricultură, 1.356 în industrie şi construcţii şi 1.183 în servicii. La
nivel intraregional, judeţul cu salariul mediu net pe angajat cel mai ridicat este Timiş cu 1.499
lei în timp ce valoarea cea mai scăzută se înregistrează în Caraş-Severin 1.109 lei/angajat.
În perioada 2008-2011, productivitatea muncii40 a
înregistrat un trend ascendent, pornind de la 55.259
lei/angajat până la 75.740 în 2011. Comparativ cu
Regiunea Bucureşti-Ilfov, valorile Regiunii Vest sunt
semnificativ mai mici ceea ce reflectă angajarea
preponderentă a forţei de muncă în activităţi cu
valoare adăugată relativ scăzută.
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7.5 Economie (Industrie, Agricultură, Servicii, Comerţ, Resurse naturale )
Din punct de vedere economic, Regiunea Vest se caracterizează prin doi poli centrali. Un centru
economic concentrat în judeţele Arad şi Timiş în care s-au dezvoltat activităţi variate şi care au
atras şi un volum important de investiţii străine şi un al doilea pol, axa Deva – Reşiţa (judeţele
Hunedoara şi Caraş-Severin), în care activitatea economică s-a rezumat la exploatarea şi
prelucrarea primară a resurselor naturale.
Regiunea Vest a înregistrat în 2011 o valoare a PIB de 59.456 mil. lei, în creştere faţă de anul
precedent când a înregistrat 52.871 mil. lei. În acelaşi an, raportat la populaţie, PIB-ul regiunii
s-a situat la 31.066 lei/loc, mai ridicat decât media naţională (27.017 lei) dar la jumătate faţă de
media Bucureşti-Ilfov (62.228 lei).
În ceea ce priveşte comerţul internaţional, în perioada aprilie 2011 - martie 2012, regiunea a
realizat exporturi în valoare de 6,t3 mld. euro, la finalul perioadei având un sold pozitiv (0,74
mld. euro) în timp ce la nivel naţional soldul a fost negativ, în valoare de -9,9 mld. euro.
Statistica regională a comerţului exterior se caracterizează printr-o mare relativitate la nivel
agregat întrucât nu suprinde importurile indirecte care concură la realizarea activităţilor
economice din regiune cum ar fi materiile prime energetice precum petrol, gaze naturale,
cărbune ş.a. care sunt în majoritate realizate de companii cu sediul în Bucureşti.
De altfel Regiunea Bucureşti-Ilfov contribuie în cea mai mare măsură la soldul negativ al
balanţei de plăţi la nivel naţional. În plus, multe dintre firmele străine care au investiţii în
Regiunea Vest mai deţin filiale şi în alte regiuni din ţară, neexistând certitudinea că activitatea
lor de import/export pe teritoriul României se realizează de către fiecare filială în mod distinct
sau se operează printr-un vehicul special construit în acest scop ceea ce deformează şi mai mult
statistica comerţului exterior la nivel regional.
Activităţile economice cel mai bine reprezentate în regiune, sunt serviciile cu o contribuţie de
46% în PIB-ul local, în condiţiile în care, numai 30% din populaţia ocupată a regiunii lucrează în
acest sector. Industria absoarbe un procent de 27% din resursele de muncă realizând 29% din
PIB, în creştere faţă de 2008 când s-a situat la 26,94%. O zonă ce trebuie să tragă un semnal de
alarmă este sectorul agriculturii, silviculturii şi pescuitului care realizează doar 7% din PIB cu o
forţă de muncă de circa 25% din totalul regiunii41.
Sectorul industrial42 este bine reprezentat în cadrul
regiunii. Cele 45.97043 de întreprinderi active
desfăşoară activităţi variate, de la construcţii de
maşini, producţie de piese electronice, industrie
minieră, chimică şi alimentară la producţia de
textile, ceramică, medicamente sau tehnologia
41

În grafic, în categoria „Altele” sunt cuprinse procentele impozitului pe profit, drepturile asupra importurilor şi subvenţiile pe produs.
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informaţiei. Astfel, în anul 2010, densitatea întreprinderilor a fost de 23,9‰, în scădere faţă de
anul anterior (26,04‰) dar mai ridicată faţă de media naţională, 22,9‰44.
În ceea ce priveşte agricultura, suprafaţa agricolă a Regiunii Vest ocupă 12,8% din totalul
suprafeţei agricole a României45. În anul 2009, producţia totală a fost de 10,1%46 din cea la nivel
naţional, cu o suprafaţă cultivată de 9,89% la nivelul României..
Potenţialul turistic47 al regiunii este dat
în principal de numeroasele resurse
turistice naturale. Peisaje montane,
defileuri, lacuri, izvoare minerale,
parcuri şi rezervaţii naturale, sunt doar
câteva dintre atracţiile naturale.
Acestora li se alătură atracţiile antropice
precum
vestigiile
arheologice,
monumentele istorice şi monumente
comemorative. Plecând de la reperele
principale ale regiunii, categoriile
preponderente de turism practicat sunt turismul de circulaţie şi tranzit, de odihnă şi recreere,
de afaceri, cultural-istoric, de vânătoare şi pescuit sportiv, ecoturism şi agroturism. Sezonul în
care activitatea turistică întregistrează cele mai mari valori este cel de vară 48, în anul 2011,
judeţul Arad a înregistrat un indice de utilizare netă a locurilor de cazare maxim în luna august
(32,7%), la fel ca şi Caraş-Severin (51,7%) şi Hunedoara (34,4%). Timişul pe de altă parte, a
înregistrat valori maxime în luna octombrie (29%).
Resursele naturale ale Regiunii Vest sunt foarte variate, datorită diversităţii formelor de relief.
Astfel, se regăssesc atât resurse naturale regenerabile precum apa de suprafată şi subterană,
păduri, energie solară şi eoliană cât şi resurse neregenerabile printre care cele mai importante
sunt zăcămintele de cărbuni precum huila, cărbune brun şi lignit cu puteri calorice scăzute. În
regiune se găsesc numeroase materiale de construcţii printre care nisip, granit, calcar şi
marmură. Alături de acestea, regiunea deţine şi minereuri feroase şi neferoase cu conţinut util
redus dar şi zăcăminte de hidrocarburi lichide şi gazoase.
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7.6 Sănătate publică
Conform statisticilor din 201149, în Regiunea Vest există 44 de spitale dintre care 40 se regăsesc
în mediul urban. Dintre acestea, două sunt încadrate de către Ministerul Sănătăţii în categoria
de maximă performanţă şi anume Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Timişoara şi Institutul de
Boli Cardiovasculare Timişoara. De asemenea în regiune se găsesc două din cele cinci sanatorii
TBC din România, aflate în judeţul Hundoara în Geoagiu respectiv Brad, ambele încadrate în
clasa V, spitale cronice comunale.
În cele 44 de spitale, sunt angajaţi 4.734 de medici, aproximativ 404 persoane la un medic, mai
mare decât media pe ţară (564). În ceea ce priveşte paturile din spitale, în regiune, 149 de
persoane revin unui pat în timp ce la nivel naţional cifra este de 167. În regiune se regăsesc
1.216 cabinete medicale de familie în care îşi desfăşoară activitatea 1.566 de medici ceea ce
înseamnă că, în medie, aproximativ 1.22250 de persoane sunt abonate la un medic.
Cu privire la situaţia cabinetelor stomatologice, populaţia ce revine unui cabinet a fost în 2011
aproape 1.295, mai scăzută faţă de media naţională în valoare de 1.671. Un aspect important
este prezenţa cabinetelor medicale şi stomatologice în şcoli şi instituţii de învăţământ superior.
În 2009, din totalul de 596 de unităţi şcolare şi studenţeşti existente la momentul respectiv,
doar 84 includeau un cabinet medical iar 39 şi un cabinet stomatologic.
În Regiunea Vest, rata natalităţii51 a înregistrat în 2010 o scădere faţă de anul anterioar, 9‰
faţă de 10‰, fiind mai mică decât media naţională (10‰). Rata mortalităţii pe de altă parte, a
fost, în acelaşi an, mai ridicată decât media pe ţară situându-se la valoarea de 13‰.
În ceea ce priveşte cauzele de deces, în 2009, cele mai numeroase (61%) au fost datorate
sistemului circulator, media naţională fiind 60%. Din totalul deceselor cauzate de boli
infectioase şi parazitare 67,5% au fost cauzate de TBC, mai scăzut decât media pe ţară în
valoare de 64,5%. Bolile endocrine, de metabolism şi nutriţie sunt de asemenea un subiect
important. Din totalul deceselor încadrate în această categorie, la nivelul regiunii 96% au fost
cauzate de diabet, un procent mai ridicat decât la nivel naţional (94,8%).
Considerând împreună natalitatea şi mortalitatea, rezultă un spor natural negativ care, în
perioada 2008-2011 a crescut cu mai mult de 500 de persoane pe an ajungând în 2011 la -7.018
persoane. Ca procent în totalul populaţiei, Regiunea Vest se situează peste media naţională
(-0,367% vs. -0,258%52) în timp ce Bucureşti-Ilfov consemnează -0,089%.
Un indicator cu puternice implicaţii în nivelul de dezvoltare durabilă al regiunii este mortalitatea
infantilă care, deşi se află în continuă scădere, încă deţine un nivel ridicat comparativ cu media
49

INS, Activitatea unităţilor sanitare, 2011
INS, Anuarul Statistic 2010
51
INS, 2010
52
Calcule pe baza datelor furmizate de INS, 2011
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UE. În 2011, indicatorul a înregistrat 8,9‰ în timp ce media naţională a fost în acelaşi an 9,4‰.
Cu un an în urmă, în 2010, media UE s-a situat la mai puţin de jumătate faţă de România, 4,1‰.
Structurată pe medii de rezidenţă, mortalitatea infantilă relevă în regiune o discrepanţă foarte
mare. Mediul urban înregistrează pentru anul 2011, o valoare de 7,8‰ în timp ce în rural se
înregistrează un nivel îngrijorător de 10,7‰. La nivel judeţean, Arad deţine cel mai ridicat nivel
în valoare de 13,4‰ în mediul rural.
La naştere, speranţa de viaţă53 a populaţiei Regiunii Vest, în anul 2009, a fost de 72,96 de ani,
mai scăzută decât media naţională, 73,33 ani. Pe medii de rezidenţă, în urban, speranţa de viaţă
la naştere, în acelaşi an, era de 73,32 ani iar în rural 72,34 ani. Nivelul scăzut al speranţei de
viaţă la naştere, în România, este puternic distorsionat de rata ridicată a mortalităţii infantile.
În aceeaşi categorie, speranţa de viaţă sănătoasă este mai relevantă deoarece indică numărul
mediu de ani pe care îi trăieşte o persoană, în condiţiile unei stări de sănătate bune. Deşi este
disponibil doar la nivel naţional, indicatorul îşi păstrează importanţa şi la nivel regional. Astfel,
un român trăieşte în medie 57,554 ani de viaţă sănătoasă, media UE fiind de 62,15 ani.
Având în vedere sporul natural negativ al regiunii, este cu atât mai importantǎ, realizarea unei
re-evaluǎri a politicilor locale în domeniul asigurǎrii accesului, în special al populaţiei din mediul
rural, la servicii medicale de bazǎ şi la cele legate de asistenţa post-natalǎ pentru mame şi copii,
Totodatǎ, factori precum educaţia sanitarǎ, accesul la apa potabilǎ pentru îmbunǎtǎţirea igienei
şi un confort termic minimal pe perioada sezonului rece mai ales în zonele rurale, pot face
diferenţa în ceea ce priveşte diminuarea mortalitǎţii infantile.

53
54

INS, Anuarul statistic 2010
Eurostat, 2010
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7.7 Educaţie şi cultură
Sistemul educaţional din Regiunea Vest este bine reprezentat pe toate palierele prevăzute de
legislaţia naţională. Astfel, potrivit ultimelor date statistice disponibile, publicate de către INS
(2010), în regiune sunt active 14 instituţii de învătământ superior care organizează 79 de
programe de studiu, majoritatea concentrate în judeţul Timiş. Dintre acestea, o singură
universitate – Universitatea Politehnică - face parte din grupul select al instuţiilor de
învăţământ superior centrate pe cercetare ştiinţifică avansată.
Din cea de a doua categorie valoricǎ, a universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică, fac
parte Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului şi Universitatea de Vest, toate fiind localizate în Timişoara. Alte
şapte universităţi acreditate fac parte din categoria a treia valorică „cu grad de încredere
ridicat” potrivit clasificării publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei, (Universitatea "Eftimie
Murgu" din Reşiţa, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad,
Universitatea din Petroşani, Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Universitatea "Mihai
Eminescu" din Timişoara, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj), în timp ce trei universităţi
particulare sunt autorizate să funcţioneze provizoriu (Universitatea Ioan Slavici şi Universitatea
Milenium din Timişoara şi Universitatea ecologică Traian din Deva).
În ceea ce priveşte educaţia preuniversitară, în Regiunea Vest, există 166 de licee care
reprezintă aproximativ 10% din numărul total naţional. În domeniul gimnazial şi şcolar,
regiunea are 416 şcoli elementare, circa 9% din ţară. Există o reţea bine dezvoltată de facilităţi
pentru preşcolari: 171 de grădiniţe (10% din ţară). Disproporţia evidentă dintre numărul de
şcoli şi de grădiniţe ar putea indica un deficit de instituţii preşcolare în mediul rural ceea ce
reprezintă printre altele, un factor de natură să descurajeze un grad mai mare de ocupare în
special în cazul tinerelor mame lipsite de alternativă pentru îngrijirea copiilor
În Regiunea Vest, potrivit datelor statistice din anul şcolar 2009-2010, funcţionează 5 şcoli
profesionale dintr-un total de 98 existente în România, cele mai multe găsindu-se în Regiunea
Nord-Est (64 de unităţi). În domeniul învătământului post-liceal există 3 astfel de instituţii din
cele 80 pe plan naţional. În judeţul Caraş-Severin nu funcţionează nici o instituţie de studii
postliceale.55
Sistemul educaţional din România se află într-o perpetuă căutare a identităţii, proces ce a
antrenat modificări frecvente de legislaţie. În ultima perioadă s-a accentuat nevoia de asmilare
şi aprofundare permanentă a cunoştinţelor şi după finalizarea studiilor la toate nivelurile
educaţionale. Astfel, în 2010 s-a adoptat o lege conform căreia autorităţile locale au
posibilitatea de a înfiinţa Centre Comunitare de Învăţare Permanentă, cu rol de a implementa,
la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.

55

Anuarul statistic 2010
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Prin Planul de Dezvoltare Regională a fost formulată ca prioritate regională: Dezvoltarea
resurselor umane şi a serviciilor sociale prin încurajarea accesului la educaţie, sprijinirea
formării şi ocupării resurselor umane, susţinerea categoriilor sociale în dificultate cu
următoarele domenii majore de acţiune:
 Reabilitarea infrastructurii de educaţie.
 Modernizarea procesului de învăţământ obligatoriu şi post – obligatoriu.
 Implementarea la nivel regional a Cadrului European al Calificărilor pentru
promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.
 Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic.
 Creşterea competitivităţii resurselor umane şi adaptarea acestora la cererea de
pe piaţa forţei de muncă regională.
 Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală.
 Reabilitarea infrastructurii sociale.
 Combaterea excluziunii sociale.
În ceea ce priveşte nivelul de instruire a populaţiei din Regiunea Vest, ponderea persoanelor cu
studii superioare în intervalul de vârstă 25 – 64 ani, a depăşit începând cu 2009 media naţională
ajugând în 2010 la 14,3% faţă de 13,8% cu Regiunea Bucureşti-Ilfov situată pe primul loc cu
28,6%.

În acceaşi categorie de vârstă, 25 – 64 de
ani, ponderea persoanelor cu studii
medii a fost în 2010 de 63,3% mai mare
decât media naţională de 60,5%, în timp
ce la acest indicator Regiunea Bucureşti
– Ilfov se află pe penultimul loc cu
58,2%.
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În Regiunea Vest, ponderea populaţiei cu nivel scăzut de educaţie a fost în 2010 de 22,4% în
timp ce la nivel naţional acelaşi indicator înregistra o valoare de 25,7%, Regiunea Bucureşti-Ilfov
situându-se cel mai bine cu 13,2%, în acelaşi interval de vârstă 25 – 64 ani.
Situaţia nefavorabilă din domeniul şcolar este reflectată şi de nivelul scăzut al competenţelor
de utilizare a calculatorului printre persoanele apartinând grupei de vârstă 16 – 74 ani. Aceste
competenţe sunt, potrivit definiţiei INS, încadrate în trei categorii respectiv scăzut, mediu şi
ridicat, în funcţie de capacitatea de a efectua anumite activităţi. În nivelul scăzut sunt încadrate
persoanele care realizează una sau două dintre acestea, în cel mediu trei sau patru activitǎţi iar
în cel ridicat cinci sau şase. Activităţile sunt:
- copierea sau mutarea fişierelor sau directoarelor.
- operaţiuni de copiere / mutare a textelor sau obiectelor într-un fişier.
- utilizarea formulelor aritmetice de bază pentru operaţii într-o foaie de calcul.
- comprimarea / arhivarea fişierelor.
- conectarea şi instalarea de noi aparate.
- scrierea de programe de calculator utilizând limbaje de programare specializate.

La nivel cultural, în regiune, există un număr de 71 de muzee şi colecţii publice56, dispuse la
nivel judeţean astfel: 37 în Timiş, 13 în Caraş-Severin, 12 în Hunedoara şi 9 în Arad. Cea mai
mare instituţie culturală Teatrul "Franz Josef" din Timişoara a fost inaugurată în 1875, găzduind
reprezentaţii dramatice în trei limbi: română (din 1947), germană (din 1953) şi maghiară (din
1953). În 1946 începe să funcţioneze Opera Naţională Română Timişoara. Teatrul „Mihai
Eminescu” din Oraviţa este cel mai vechi din România, fiind construit în anul 1816 după
modelul teatrului din Viena. De asemenea reprezintă prima clădire de teatru din piatră, din sudestul Europei, dar și prima clădire din Europa luminată cu ajutorul lămpilor cu acetilenă.
Instituţii teatrale se găsesc în toate oraşele importante ale regiunii Arad, Lugoj, Deva,
Hunedoara, Caransebeş, Petroşani. De asemenea, regiunea beneficiază de prezenţa Filarmonicii
Banatul cu sediul în Timişoara şi a Filarmonicii de stat din Arad. În 2012, Filarmonica Banatul a
fost declarată instituţie de „interes naţional” pentru calitatea interpetării şi iniţiativele inedite
56

INS, 2011
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în direcţia promovării culturii muzicale.
Alături de activităţile institutelor de cultură, în Regiunea Vest se derulează şi o serie de acţiuni
culturale susţinute de primării şi consilii locale: Festivalul Plai – cel mai mare festival cu invitaţi
internaţionali din sud-estul Europei, Festivalul Inimilor – organizat de Casa de Cultură Timişoara
(în 2012, a avut loc ediţia cu numărul 12), Festivalul de Operă şi Operetă, Timişoara mica Vienă,
Festivalul Dramaturgiei Româneşti, Festivalul Internaţional de Teatru Clasic din Arad, Festivaul
de Jazz de la Gărâna, ş.a.
Tot din punct de vedere cultural, în Regiunea Vest funcţionau în 2011 un număr de 1.084 de
biblioteci57, 9,3% din totalul ţării. Diferenţiate pe categorii, cele mai numeroase sunt cele
şcolare (51,27%) urmate de cele publice (21,28%). La nivel naţional, bibliotecile şcolare ocupă
un procent de 55% iar cele publice 20%. În cadrul acestor biblioteci din regiune, există un
procent ridicat de volume de cărţi, câte 26% în cele şcolare şi publice şi 17% în cadrul
bibliotecilor ce aparţin de instituţiile de învăţământ superior. La nivel naţional, procentele nu
diferă foarte mult. Din totalul volumelor de cărţi existente 32% sunt în cele şcolare, 25% în cele
publice şi 12% aparţin de instituţii de învăţământ superior.

În anul 2011, în Regiunea Vest, s-au înregistrat 333.911 de cititori activi58, aproximativ 7,84%
din totalul cititorilor de la nivel naţional. În interiorul regiunii, cei mai mulţi cititori se regăsesc
în judeţul Timiş, 37,6% şi cei mai puţini în Caraş-Severin, 15,6%.
Regiunea Vest deţinea în 2011 un număr de 10 cinematografe dintre care 4 în Arad, 3 în Timiş,
2 în Hunedoara şi unul în Caraş-Severin. Acestea însumează un număr de 7.661 locuri59.
Numărul de spectacole cinematografice desfăşurate, în acelaşi an, au fost de 34.205,
aproximativ 11,42% din totalul la nivel naţional. La nivel intraregional, cele mai multe
spectacole au fost susţinute în judeţul Arad, 60% şi Timiş 38%. Judeţul Caraş-Severin a organizat
cel mai mic număr de spectacole, doar 0,1% din totalul regiunii.

57

INS
Conform INS, persoana care a împrumutat sau a consultat în sediul bibliotecii o carte, broşură sau publicaţie ce aparţine unei biblioteci cel
puţin o dată într-un an calendaristic, este considerată a fi cititor activ.
59
INS
58

40
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

7.8 Cercetare Ştiinţifică şi Inovarea
În Regiunea Vest îşi desfăşoară activitatea un număr însemnat de institute de cercetare –
dezvoltare unele dintre acestea fiind de importanţă naţională.
Institute Naţionale
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale Timişoara
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată
Timişoara
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
Timişoara
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială Timişoara
Alte Institute şi Unităţi de Cercetare
- Institutul de Chimie Timişoara
- Institutul de Medicină Legală Timiş
- Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
- Institutul de Sănătate Publică ”Prof. Dr. Leonida Georgescu” Timişoara
- Institutul de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) din Timișoara
Unităţi de cercetare dezvoltare în domeniul agricol şi silvic
- Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin
- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş
- Staţiunea de cercetare şi producţie pentru creşterea bovinelor Arad
- Staţiunea de cercetare şi producţie pentru cultura pajiştilor Timişoara
- Staţiunea de cercetare şi producţie pentru cultura sfeclei de zahăr Arad
- Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Caransebeş
- Staţiunea de cercetare şi producţie pentru creşterea ovinelor Caransebeş
- Colectiv de cercetare, valorificare şi adaptare la condiţiile zonei a tehnologiilor elaborate
de amenajare a pădurilor Caransebeş
- Colectiv de cercetare, aclimatizare a speciilor de interes silvic şi înmulţirea lor pentru
scopuri silvice şi de agrement Simeria
Organizaţii neguvernamentale din domeniul cercetării
- Asociaţia pentru Cercetarea Multidisciplinară din Zona de Vest a României Timişoara
- Asociaţia de Sudură din România Timişoara
- Asociaţia de Robotică din România
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Activităţile de cercetare desfăşurate în regiune acoperă o varietate mare de domenii, de la
construcţiile de vagoane, viticultură şi creşterea bovinelor (în Arad), la construcţiile de maşini
silvicultură, pomicultură şi creşterea ovinelor (în Caraş-Severin), siderurgie şi metalurgie,
minerit şi securitate minieră (în Hunedoara) până la chimie şi electrochimie, fizică, ecologie,
sănătate publică, agricultură, medicină şi ştiinţe sociale (în Timiş).
Datorită preocupării continue pentru performanţă, în Regiunea Vest au fost create 5 centre de
excelenţă:
- Centrul de excelenţă în domeniul sudurii cu ultrasunete la ISIM Timişoara
- Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie Timişoara în cadrul Universităţii de Vest
Timişoara
- Centrul de Studii Francofone în cadrul Universităţii de Vest Timişoara
- Centrul de excelenţă în domeniul textil în cadrul Universităţii Aurel Vlaicu Arad
- Centrul de excelenţă în domeniul medicină-biologie în cadrul Universităţii Vasile Goldiş
Arad
În pofida numeroaselor şi variatelor centre de cerectare existente în regiune, cheltuielile
aferente activităţilor C&D&I au înregistrat în perioada 2005 – 2010 un nivel scăzut în raport cu
PIB-ul regiunii şi cu media naţională, cu o tendinţă de creştere60 din 2005 până în 2008, şi o
reducere abruptă în 2009 în toate regiunile, mai puţin Centru.

60

INS
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În 2010, cheltuielile C&D din Regiunea
Vest au reprezentat 5% din totalul
naţional. Raportate la PIB-ul regional,
ponderea a fost de 0,219% în timp ce
media ţării a fost de 0,462%.

Numărul de salariaţi din activitatea de cercetaredezvoltare61 a fost în 2010 de 4.055 persoane
dintre care 2.951 cercetători, 181 tehnicieni şi
asimilaţi şi 923 alte categorii de salariaţi. Dintre
salariaţii din acest sector, doar 1.997 erau
angajaţi cu normă întreagă (aproximativ 49%);
spre comparaţie, media pe ţară a salariaţilor cu
normă întreagă era în acelaşi an de 70%.
Regiunea Vest ocupă locul al doilea după
Regiunea Bucureşti–Ilfov în ceea ce priveşte numărul de angajaţi activi în sectorul C&D,
reprezentând 10,38% din totalul naţional, deşi din punct de vedere valoric, regiunea se află pe
locul 5 din 8 în privinţa cheltuielilor C&D atât în valoare absolută cât şi ca pondere din PIB.
O analiză comparativă a fondurilor C&D consumate pe angajat62 în 2010, relevă următoarea
situaţie:
lei/angajat

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

28.845

38.417

51.251

68.518

55.561

61.781

Regiunea NORD-VEST

33.075

33.486

49.314

61.170

46.417

49.123

Regiunea CENTRU

21.981

21.264

28.117

27.703

45.567

35.491

Regiunea NORD-EST

17.637

27.004

39.355

51.443

39.037

46.845

Regiunea SUD-EST

22.394

26.095

36.633

51.405

49.110

52.011

Regiunea SUD-MUNTENIA

34.855

38.416

52.964

51.181

60.057

67.951

Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV

31.822

46.753

61.605

87.149

69.347

84.554

Regiunea SUD-VEST OLTENIA

17.525

21.662

27.052

37.985

33.073

30.297

Regiunea VEST

28.457

43.752

48.075

70.128

29.180

28.559

61
62

INS
Calcule pe baza datelor furnizate de INS
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În ceea ce priveşte activitatea companiilor, în 2010, în Regiunea Vest, au fost înregistrate 168
de întreprinderi ce au introdus pe piaţă un produs nou sau semnificativ îmbunătăţit, număr cu
mult redus faţă de Bucureşti-Ilfov (898) nu numai ca valoare absolută ci şi relativă la numărul
total de întreprinderi active 0,37% versus 0,76%.
UM procent

2006

2008

2010

TOTAL

1,17

0,86

0,72

Regiunea NORD-VEST

1,43

0,64

0,73

Regiunea CENTRU

1,30

1,32

0,71

Regiunea NORD-EST

1,59

1,12

0,87

Regiunea SUD-EST

1,82

1,15

0,91

Regiunea SUD-MUNTENIA

1,12

0,77

0,78

Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV

0,82

0,77

0,76

Regiunea SUD-VEST OLTENIA

0,59

0,29

0,34

Regiunea VEST

0,67

0,64

0,37

În Regiunea Vest, deşi există o paletă variată de institute C&D la care se adaugă o universitate
de cercetare avansată precum şi o listă selectă de investiţii străine semnificative în domenii de
vârf precum echipamente electronice şi componente auto, fondurile alocate activităţilor C&D
au fost în ultimii ani extrem de reduse atât în valoare absolută cât şi raportate la media
naţională sau la celelalte regiuni. Indicatorul cheltuieli/angajat din domeniul C&D de numai
28.559 lei în Regiunea Vest, relevă preponderenţa activităţilor de cercetare din domeniul
serviciilor şi ştiinţelor umaniste întrucât valoarea respectivă ar acoperi la limită cheltuielile
salariale brute medii anuale ale unui angajat cu studii superioare fiind astfel excluse orice
cheltuieli materiale ceea ce denotă o pondere extrem de redusă a activităţilor C&D în domenii
tehnice.
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7.9 Consum energetic, productivitatea resurselor, bilanţ energetic
Tabloul eficienţei energetice şi al productivităţii resurselor la nivelul economiei naţionale, prin
comparaţie cu valorile înregistrate în alte State Membre, indică existenţa unor sectoare
industriale producătoare de bunuri cu valoare adăugată redusă, comercializarea acestora sub
formă de semifabricate şi a unor procese de producţie insuficient retehnologizate cu o
intensitate energetică peste nivelul tehnologiilor comtemporane.
Din punct de vedere al productivităţii resurselor, România, cu 0,21 Euro PIB produs dintr-un kg
de materii prime se afla în 2009 pe ultimul loc între Statele Membre, media UE-27 fiind 1,55
Euro/kg iar media UE-15 de 1,88 Euro/kg63.
Contractarea PIB cu 2,63% în anul 2009 faţă de anul 2008 nu a adus o îmbunătăţire a
consumului de resurse ci, din contră, a diminuat randamentul de utilizare a acestora, criza
afectând sectoarele mai eficiente din punct de vedere al consumurilor de materii prime, şi
serviciile care, prin natura lor au intrări reduse de material şi capacitatea de a-şi ajusta mai
rapid dimensiunea afacerilor la cererea din economie.
Evoluţia consumului de resurse în economia naţională
u.m.: mii lei în preţurile anului 2000/tonă

MP

2005
0,32

2006
0,32

2007
0,29

2008
0,24

2009
0,28

Sursă: INS http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

Referitor la intensitatea energetică a economiei, potrivit datelor prezentate de Eurostat, media
înregistrată în 2009 la nivelul UE-27 a fost de 152,08 kg echivalent petrol /1000 Euro PIB în timp
ce pentru UE-15 a fost de 137,80 România înregistrând în acelaşi an o valoare de 395,54
kgep/1000 Euro fără însă a se situa pe ultimul loc, acesta fiind ocupat de Bulgaria cu 671,10
kgep/1000 Euro.
Conform datelor disponibile pe site-ul INS, situaţia intensităţii economiei naţionale este diferită
faţă de cea prezentată de Eurostat, valorile consumurilor energetice fiind mai mari. Un aspect
pozitiv al dinamicii seriilor de timp îl constituie faptul că, intensitatea energetică apare ca fiind
decuplată de creşterea sau reducerea PIB, ea având constant, un trend descrescător.
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Sursă: Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc100
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Evoluţia intensităţii energetice a economiilor unor state membre
UE 27
BULGARIA
CEHIA
UNGARIA
POLONIA
ROMÂNIA
SLOVENIA
SLOVACIA

2002
184,88
1247,74
665,8
466,87
468,67
857,74
298.51
795,12

2003
186,68
1207,91
671,39
458,07
462,76
847,43
293,7
754,62

2004
184,06
1105,14
658,69
434,08
440,71
766,7
290,19
708,24

2005
181
1095,63
612,78
444,72
430,57
732,99
284,27
681,63

2006
175,5
1057,63
587,05
425,73
425,38
704,78
269,65
622,67

2007
168,7
977,62
552,62
414,3
396,84
659,09
252,55
532,93

2008
167,4
910,39
525,58
408,61
384,01
612,76
257,31
517,89

2009
165,2
842,54
514,09
413,48
363,72
576,9
252,28
496,57

Sursă: INS http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

În ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră, România şi-a îndeplinit obligaţiile asumate
prin strategia Europa 2020, reducându-şi volumul de emisii GES inclusiv LULUCF cu 20,5%,
respectiv cu 16% exclusiv LULUCF faţă de 2005.
Tabel comparativ emisii GES
u.m. mii tone
echivalent CO2
Bulgaria
Germania
Franţa
Ungaria
Polonia
România
Marea Britanie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

66,361
997,277
567,109
79,486
388,917
148,889
654,094

67,403
998,895
552,408
77,756
404,735
152,792
649,596

70,908
976,992
541,999
75,649
407,131
150,245
640,035

68,604
975,967
537,297
73,292
401,339
146,668
626,072

58,895
911,802
514,568
66,864
381,770
123,382
572,338

61,427
936,544
522,373
67,679
400,865
121,355
590,247

Sursa: Eurostat

La nivel regional, nu sunt disponbile statistici cu privire la intensitatea energetică sau
productivitatea resurselor întrucât aceştia sunt parametri care se măsoară şi raportează pe
baze naţionale de către fiecare Stat Membru iar obligaţiile incluse în Programul Naţional de
Reformă 2011 – 2013 şi cele asumate de România subscrise strategiei Europa 2020 sunt
evaluate tot la nivel naţional.
Pentru îmbunătăţirea situaţiei existente, decuplarea creşterii PIB de mărirea automată în
aceeaşi proporţie sau chiar mai mare a consumurilor de resurse se impun eforturi investiţionale
atât ale mediului de afaceri cât şi de la bugetul public, fondurile structurale putând constitui o
sursă importantă de finanţare pentru proiectele din această categorie în domeniul producţiei
industriale care să conducă la reducerea consumurilor materiale inclusiv energetice.
Pe termen mediu şi lung, liberalizarea pieţelor de energie electrică şi gaze naturale pentru
consumatorii casnici şi cei asimilaţi (întreprinderile mici şi mijlocii) va conduce la o creştere
semnificativă a preţurilor la utilităţi. Cu atât mai mult, proiectele de investiţii menite să conducă
la reducerea intensităţii energetice a economiei ar trebui să devină o prioritate a dezvoltării
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regionale pentru viitoarea perioadǎ de programare 2014 – 2020, acesta constituind un obiectiv
fundamental al Strategiei Europa 2020.
Un alt obiectiv major asumat de către toate Statele Membre se referă la creşterea ponderii
utilizării resurselor regenerabile de energie în bilanţul energetic al fiecărei ţări şi, cumulat, la
nivel european. Implicaţiile pozitive ale acestui demers sunt multiple, de la reducerea gradului
de dependenţă de importurile de petrol şi gaze din ţările cu risc politic ridicat, la înregistrarea
unui avans tehnologic necesar având în vedere diminuarea constantǎ a descoperirilor de noi
zăcăminte şi evoluţia permanent în creştere a cererii de materii prime energetice din partea
unor naţiuni ca India şi China, la scăderea emisiilor cu gaze cu efect de seră şi a consecinţelor
negative pe care acestea le antrenează în natură (schimbări climatice, fenomene meteo
extreme ş.a.). Agenţia Internaţională pentru Energie estimează că resursele de petrol se vor
epuiza în 40 de ani, cele de gaze naturale în 60 de ani, iar cele de cărbune în 200 de ani.
Diverse studii realizate la nivelul UE arată că aproximativ 40% din consumul energiei unei
gospodării este reprezentat de funcţionarea în gol a aparaturii electrocasnice şi a sistemelor de
iluminat. De asemenea, calculele indică faptul că, prin programarea instalaţiilor de încălzire la o
temperatură redusă cu un grad, în toate Statele Membre, energia economisită ar fi suficientă
pentru a încălzi 1,7 milioane de locuinţe timp de un an (pentru comparaţie în România, în anul
2011, existau 8.467.832 locuinţe).
Potenţialul României în domeniul energiilor regenerabile se regăseşte preponderent în cinci
domenii: energia eolianǎ, energia solară, hidroenergie, biomasǎ şi energie geotermală.
În domeniul eolian, la nivelul actual de
tehnologie, cu sistemul de certificate
verzi implementat în majoritatea
Statelor Membre, inclusiv în România,
raportat la preţurile înregistrate pe
pieţele
liberalizate
de
energie,
amplasarea generatoarelor eoliene este
atractivă pentru investitori în zonele în
care viteza medie a vântului este cel
puţin egală cu 4m/s, la nivelul standard
de 10 metri deasupra solului. În
România, cu excepţia zonelor muntoase
greu accesibile, regiunile atractive
pentru
investitori
se
regăsesc
preponderent în Dobrogea.64

64

Sursa ANPM
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Pe baza evaluării şi interpretării datelor înregistrate, rezultă că în România
se pot amplasa instalaţii eoliene cu o putere totală de până la 14.000 MW, ceea
ce se traduce printr-un aport de energie electrică de aproape 23.000 GWh/an. Pe baza
evaluărilor preliminare potenţialul energetic eolian amenajabil este de circa 2.000 MW, cu o
cantitate medie de energie electrică de 4.500 GWh/an.
În Regiunea Vest, se poate constata că există un potenţial eolian limitat, valorificabil în
condiţiile actuale de piaţă şi nivel tehnologic în judeţul Caraş-Severin.
În domeniul energiei solare, potenţialul României este de circa 1.100 kWh/m2/an provenită din
radiaţia solară incidentă în plan orizontal. Studiile arată că dacă s-ar exploata întregul potenţial
existent la nivelul actual de dezvoltare tehnologică, s-ar putea obţine căldura necesară pentru
aproximativ 50% din volumul de apă caldă menajeră sau 15% din cota de energie termică
pentru încălzire la nivel naţional.

Harta intensității radiației solare în Europa şi în România.Sursă: http://www.ecoplay.ro

În Regiunea Vest, se poate constata că există un potenţial de energie solară preponderent în
judeţele Arad şi Timiş dar prin comparaţie cu alte zone ale ţării acesta rămâne limitat în
condiţiile actuale de piaţă, Dobrogea şi sudul ţării fiind mai bine poziţionate pentru atragerea
de investiţii private în acest domeniu (randamente superioare şi preţuri mai scăzute ale
terenurilor necesare amplasării panourilor fotovoltaice).
O sursă importantă de energie regenerabilă o constituie biomasa care are un potenţial ridicat
atât la nivel naţional cât şi în Regiunea Vest. Biomasa este principalul combustibil rural fiind
folosit mai ales pentru încălzirea spaţiilor de locuit, a apei, precum şi pentru gătit. Exploatarea
potenţialului de biomasă presupune utilizarea în totalitate a reziduurilor din exploatările
forestiere, a rumeguşului şi altor resturi din lemn, a deşeurilor agricole rezultate din cereale,
tulpini de porumb şi alte plante precum şi deşeuri şi reziduuri menajere urbane. Studiile arată
că prin utilizarea reziduurilor şi deşeurilor vegetale s-ar putea acoperi 90% din căldura necesară
încălzirii locuinţelor din mediul rural.
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În Regiunea Vest, se poate constata că există un potenţial semnificativ al biomasei atât din
deşeuri vegetale cât şi din cele provenite ca urmare a exploatărilor forestiere.

Regiunea Vest este bine reprezentată nu
numai în privinţa biomasei ci şi în ceea ce
priveşte energia geotermală. Aceasta poate fi
utilizată pentru încălzirea spaţiilor de locuit şi
a apei menajere. Amplasarea geografică a
resurselor geotermale îi conferă acesteia un
potenţial valorificabil în mediul rural nu numai
pentru încâlzirea locuinţelor ci şi a serelor, în
acvacultură, industria laptelui, în general
unitǎţi aflate la o distanţă de până la 35 km de
locul de extragere a apelor geotermale65.
În
România,
temperatura
surselor
hidrogeotermale, are valori cuprinse între 250oC şi 600oC, iar la geotermia de temperatură
medie, acestea variază de la 600oC pană la 1250oC ("ape mezotermale"). Rezerva de energie
geotermală cu posibilităţi de exploatare curentă în România este de circa 167 mii tep
(7.000x106 GJ/an).

65

Strategia energetică a României, 2007 – 2020, actualizată în 2010.
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7.10 Conservarea resurselor şi protecţia mediului
Regiunea Vest se caracterizează printr-un relief variat (câmpii, dealuri, formaţiuni muntoase) şi
o reţea hidrografică bogată, care determină o mare varietate a resurselor naturale
neregenerabile şi regenerabile. Resursele minerale de cărbuni, gaze naturale, ţiţei, minereuri,
materiale de construcţie, precum şi resursele de apă subterană şi de suprafaţă şi vegetaţia
forestieră care acoperă 34,3% din totalul suprafeţei66, au determinat dezvoltarea economică a
zonei în aproape toate ramurile industriei prelucrătoare: constructii de masini, prelucrarea
lemnului, industria minieră, industria chimică, industria alimentară, ceramică şi sticlărie ş.a.
În ultimii ani, odată cu operaţionalizarea POS Mediu şi punerea în aplicare a strategiilor
integrate de gestionare a deşeurilor, de construcţie a infrastructurilor locale de distribuţie
centralizată a apei potabile şi colectare şi tratare a apelor uzate, de monitorizare a calităţii
apelor şi aerului, de control a emisiilor GES, de aplicare a principiului „poluatorul plăteşte”, s-au
creat premisele conservării resurselor naturale şi protecţiei mediului.
Ca principale direcţii de acţiune, pot fi amintite proiecte, în diferite stadii de implementare,
pentru:
1. Aplicarea principiilor celor mai bune tehnici disponibile în activităţile industriale
Cea mai bună tehnică disponibilă (BAT) reprezintă cel mai eficient şi înaintat stadiu de
dezvoltare a activităţilor şi al metodelor de funcţionare corespunzătoare, accesibil operatorului
în condiţii rezonabile şi luat în calcul ca bază de referinţă la autorizarea din punct de vedere al
protecţiei mediului pentru un anumit domeniu de activitate. Aplicarea BAT permite atingerea
unui nivel înalt de protecţie a mediului în întregul său, prin implementarea de măsuri de
prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă şi sol, inclusiv aplicarea unor măsuri
privind managementul deşeurilor, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea
accidentelor. Practic, modul de aplicare a principiilor BAT într-o anumită activitate se analizează
în cadrul procedurilor de autorizare integrată, conform prevederilor privind prevenirea şi
controlul integrat al poluării.
În Regiunea Vest sunt autorizate 96 instalaţii IPPC, cu activitate în domeniile creşterii
animalelor, industrie energetică, industrie metalurgică, industrie constructoare de maşini,
industria materialelor de construcţie, industrie chimică.67
2. Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare
Prin realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare se îndeplinesc două cerinţe majore
ale dezvoltării durabile, şi anume:
66
67

Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu în Regiunea Vest pe anul 2011
ANPM
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-

protecţia sănătăţii populaţiei, prin asigurarea accesului la o apă potabilă la standarde de
calitate corespunzătoare.
protecţia mediului, prin asigurarea deversării în emisar a apelor uzate epurate până la
limite care să nu afecteze calitatea apei emisarului, implicit flora şi fauna acvatice.

Având în vedere situaţia concretă existentă în România la data încheierii negocierilor de
aderare la UE, s-a stabilit ca sectorul de alimentare cu apă şi canalizare să beneficieze de cea
mai mare parte din fondurile europene alocate POS Mediu (60%)68. Investiţiile au în vedere
extinderea / modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea / modernizarea staţiilor de
tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate, precum şi creşterea calităţii
serviciilor publice de apă şi canalizare, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie.
În luna mai 2012 erau în diferite faze de pregătire a documentaţiei sau implementare, proiecte
pentru modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru toate cele patru judeţe din
Regiunea Vest şi un proiect dedicat Văii Jiului69.
3. Realizarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor municipale
Similar sectorului de apă şi apă uzată, desfăşurarea activităţior de gestionare a deşeurilor
municipale conform cerinţelor legale specifice aduce beneficii atât protecţiei mediului, cât şi
condiţiilor de viaţă ale populaţiei. Situaţia concretă existentă în România în acest domeniu a
necesitat şi necesită în continuare investiţii importante, mare parte dintre acestea facându-se
din fonduri europene. Scopul este crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la
nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanţa
măsuri de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate
cu măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii
Europene în domeniu70.
Au fost elaborate aplicaţii de finanţare pentru sisteme integrate de gestionare a deşeurilor
municipale în toate cele patru judeţe ale Regiunii Vest. În luna mai 2012, proiectele pentru
judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Arad erau în implementare, iar cel pentru judeţul Hunedoara în
faza de revizuire a aplicaţiei.71
4. Reabilitarea şi modernizarea sectorului energetic
Îmbunătăţirea activităţilor de producere a energiei electrice şi termice contribuie atât la
conservarea resurselor naturale neregenerabile (prin eficientizarea consumurilor de
combustibili fosili), cât şi la reducerea impactului pe care aceste activităţi îl au asupra mediului
(reducerea emisiilor atmosferice, gestionarea corectă a deşeurilor generate ş.a.). Cele mai
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importante probleme de impact asupra mediului apar în cazul activităţilor care utilizează
combustibil solid (cărbune).
În Regiunea Vest, funcţionează în prezent 5 instalaţii care utilizează cărbune. Au fost luate
măsuri atât pentru reducerea emisiilor atmosferice, cât şi pentru conformarea activităţilor de
gestionare a deşeurilor, cele mai importante fiind cele realizate în cadrul proiectului
“Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Timişoara, în vederea conformării
la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei
în alimentarea cu căldură urbană”, finanţat prin POS Mediu, pentru cele două amplasamente
din judeţul Timiş (CET Timişoara Sud şi CET Timişoara Nord)72.
5. Închiderea minelor şi reabilitarea zonelor afectate de activităţi miniere
În Regiunea Vest (judeţul Hunedoara) îşi desfăşoară activitatea două mari companii miniere
(C.N.C.A.F.MINVEST S.A. Deva si C.N.H. Petroşani) aflate în luna octombrie 2012 în proces de
fuziune cu externalizarea către Compania de Închidere a Minelor a exploatărilor miniere
neviabile din Valea Jiului. Deşi în ultimii ani s-au redus capacităţile de producţie şi s-au realizat
lucrări specifice de închidere a unor unităţi (în luna august 2012, erau aprobate prin hotărâri de
Guvern şi finalizate sau în diferite stadii de realizare lucrări de închidere la 93 de cariere, mine şi
părţi de mine din Regiunea Vest73), activităţile miniere au încă un impact important asupra
mediului. Programele naţionale pentru închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea
socio-economică, coordonate de Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor
Industriale, cuprind măsuri specifice de reabilitare şi dezvoltare ulterioară a zonelor afectate de
activităţi miniere, cum sunt în principal cele din Valea Jiului.
6. Gestionarea durabilă a resurselor de floră şi faună
Pe teritoriul Regiunii Vest existǎ 5 Parcuri Naţionale şi 4 Parcuri Naturale, 138 de Rezervaţii
Naturale, Ştiinţifice şi Monumente ale Naturii şi au fost validate 90 de situri Natura 200074.
În luna mai 2012 erau în implementare 6 proiecte, finanţate prin POS Mediu, care vizează
măsuri de dezvoltare durabilă a unor arii naturale protejate din Regiunea Vest75.
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7.11 Urban versus Rural
În Regiunea Vest mediul urban este mult mai bine dezvoltat decât cel rural. Populaţia urbană
reprezintă 62,8% din total, în timp ce doar 37,2% sunt persoane ce locuiesc în mediul rural. La
nivel naţional situaţia este mai echilibrată, urbanul deţine 55% iar ruralul 45%.
Numărul de locuinţe existente76 în regiune la începutul anului 2011 a fost de 792.134 dintre
care 501.981 în zonele urbane. Raportat la numărul populaţiei, numărul mediu de persoane
într-o locuinţă a fost aproximativ 2,42, mai redus decât media naţională în valoare de 2,52. Pe
medii de rezidenţă, acest raport nu diferă foarte mult în regiune, în urban 2,38 iar în rural 2,46.
În 2010, din totalul celor 323 de localităţi ale regiunii, doar 17 77 beneficiau de energie termică
distribuită prin intermediul centralelor de termoficare sau al microcentralelor ce aparţin
administraţiei locale. Din cele 17, doar 3 erau amplasate în mediul rural. În acelaşi an, un număr
de 82 de localităţi erau dotate cu reţea de gaz natural, din care 50 în rural şi 32 în urban.
Distribuţia apei potabile se realiza în 244 de localităţi, din care 202 rurale. Canalizare publică
era disponibilă în 41 de localităţi urbane şi 66 rurale.
La nivel social, sistemul educaţional din mediul rural deţine 25,8%78 din numărul cadrelor
didactice din regiune, în timp ce media naţională este 33,7%, anul de referinţă fiind 2010.
În ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă, pe grupe de vârste, rata şomajului pe medii de
rezidenţă evidenţiază o diferenţă foarte mare în segmentul 15-2479 ani. Astfel, în 2011, în urban
rata şomajului era de 34,7% iar în rural acelaşi indicator consemna doar 5%. La nivel naţional, în
aceeaşi grupă de vârstă în anul 2010, procentul era de 32,4% în urban şi 16,7% în rural.

În
anul
2011,
ponderea
populaţiei active în totalul
populaţiei în vârstă de muncă a
fost de 62,3% în urban şi 61,5%
în rural. La nivel naţional situaţia
nu a fost cu mult diferită, mediul
urban a înregistrat 63,9% iar cel
rural 62,6%.
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8. ANALIZA SWOT A DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REGIUNEA VEST

Puncte Tari
Economic
PIB per capita al doilea ca nivel pe ţară
după Regiunea Bucureşti-Ilfov.
Salariul mediu net lunar pe locuitor al
doilea după Bucureşti-Ilfov.
Nivelul scăzut al şomajului pe regiune şi
la nivelul fiecărui judeţ.
Forţă de muncă cu educaţie tehnică,
disponibilă la un cost redus.
Persoanele cu studii superioare cunosc,
în majoritate cel puţin o limba străină.
Existenţa a două institute de cercetări
pentru protecţia mediului în Timişoara.
Existenţa unui institut de cercetări
explozii în Petroşani.
Proximitatea cu Ungaria favorabilă
industriilor orientate către export–
infrastructură de transport modernizată.
Tradiţia industrială a Regiunii Vest.
Localizarea în regiune a filialelor unor
firme de anvergură globală din
automotive, electronică, IT.
Existenţa a numeroase situri naturale şi
zone protejate pentru practicarea
ecoturismului.
Cheltuieli de consum/persoana /
gospodărie peste media pe ţară, în
creştere în pofida crizei economice chiar
dacă într-un ritm foarte scăzut.
Raportul pensionari/salariaţi sub media
pe ţară.

Puncte Slabe
Economic
Nivel redus al PIB per capita chiar şi în
raport cu Regiunea Bucureşti – Ilfov.
Populaţie în scădere şi în proces de
îmbătrânire.
Rata scăzută de ocupare a populaţiei
active la nivelul mediei naţionale dar
cu mult sub ţinta medie UE 2020, în
special în rândul femeilor.
Pondere mare a populaţiei ocupate in
agricultură (la paritate cu industria),
PIB sector agricultură în regiune
reprezintă doar puţin peste 45% din
PIB industrie.
Specializările învătământului
profesional nu includ calificări
specifice DD ca de ex. agricultură
ecologică.
Salariu mediu net lunar în Regiunea
Vest sub media pe ţară şi la distanţă
faţă de Bucureşti.
Firmele mari: majoritar filiale
companii străine, societăţi comerciale
de stat, aflate în dificultăţi financiare
şi companii de utilităţi apă, canal,
salubrizare (servicii reglementate).
Ponderea companiilor mari din
regiune cu activităţi în domeniul
producţiei alimentare este redusă în
pofida unui potenţial agricol ridicat.
Preponderenţa structurilor industriale
care utilizează extensiv forţa de
muncă şi resursele naturale.
Cheltuielile C&D&I sub media
naţională.
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Numărul de patente înregistrate, sub
media pe ţară.
Social

Social

 Educaţie
Centru universitar de cercetare
avansată şi educaţie: Universitatea
"Politehnica" din Timişoara.
Universităţi de educaţie şi cercetare
ştiinţifică: Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara, Universitatea de Vest din
Timişoara.
Universităţi centrate pe educaţie
Universitatea "Eftimie Murgu" din
Reşiţa, Universitatea "Tibiscus" din
Timişoara, Universitatea "Aurel Vlaicu"
din Arad, Universitatea din Petroşani,
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din
Arad, Universitatea "Mihai Eminescu"
din Timişoara, Universitatea Europeană
Drăgan din Lugoj.
Număr mare de unităţi de învăţământ
preuniversitar tehnic şi profesional.
Procent ridicat al resursei de muncă
disponibilă, peste media pe ţară.
Procent al populaţiei urbane mai ridicat
decât media pe ţară.

 Educaţie
Universităţile din Arad, Deva,
Petroşani şi Reşiţa – sunt centrate pe
educaţie fǎrǎ a cuprinde şi
departamente de cercetare.
Implicarea redusă a mediului
economic regional în stabilirea
specializărilor profesionale.
Rată ridicată a abandonului şcolar,
dar sub nivelul mediei pe ţară.
Populaţia Regiunii Vest într-o
continuă scădere, densitatea
populaţiei din regiune net inferioară
mediei naţionale.
Disparităţi intra-regionale
semnificative în ceea ce priveşte
migraţia: HD şi CS surse de emigraţie
masivă, TM şi AR sold migrator
nesemnificativ.
Dependenţa excesivă a populaţiei HD
de un singur angajator CEH.

 Sănătate
Existenţa a două spitale în regiune (jud.
Timiş) încadrate în categoria cea mai
bună de performanţă.
Numărul de locuitori pe un pat de spital
sub media naţională.
Mortalitatea infantilă la un nivel ridicat
dar sub media pe ţară.
Speranţa de viaţă la naştere apropiată
de media pe ţară cu valori urban/rural
similare.

 Sănătate
Servicii sociale limitate pentru
categoriile defavorizate în special în
domeniul asistenţei sanitare.
Nr. accidente la locul de muncă peste
media pe ţară.
Spor natural negativ în creştere:
Mortalitate infantilă record în judeţul
Arad în mediul rural.
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Numărul de locuitori pe un medic sub
media pe ţară.
Mediu
Aer

Mediu
Aer

Pondere mare, la nivelul regiunii, a
unităţilor energetice care folosesc
cărbunele drept combustibil.
Puţine instalaţii de reţinere a
poluanţilor la sursă (reţinere SO2,
NOX şi pulberi)

Şosele de centură construite sau în curs
de construcţie pe arterele principale de
tranzit (Lugoj, Caransebeş, Timişoara,
Arad, Deva)
Reducerea emisiilor de poluanţi în
atmosferă datorită închiderii unor
agenţi economici; Îmbunătăţirea calităţii
aerului

Apă

Apă

Sisteme de canalizare şi staţii pentru
epurarea apelor uzate învechite din
punct de vedere fizic şi moral.
Starea economică nu a permis
efectuarea investiţiilor propuse în
domeniul alimentării cu apă şi
canalizării mai ales în mediul rural;

Existenţa unor resurse importante de
apă la nivelul regiunii;
Reducerea presiunii asupra surselor de
apă datorită: reducerii activităţii
industriale şi agricole, reducerea
volumului de ape uzate, reducerea
consumului de apă în procesele
tehnologice, reducerea pierderilor de
apă.
În derulare implementarea Master
Planurilor judeţene de alimentare cu
apă potabilă şi servicii de canalizare.
Sol
Terenuri arabile
Existenţa, în judeţele Arad şi Timiş, a
unor însemnate suprafeţe de teren
arabil.

Sol
Terenuri arabile
Mod defectuos de gestionare a
dejecţiilor animaliere, existenţa de
suprafeţe poluate cu aceste dejecţii
Poluare produsă de diferite activităţi
industriale: exploatări miniere,
balastiere, cu deponii, halde, iazuri de
decantare fie istorică, fie curentă
datorată dificultăţilor financiare.

Păduri

Păduri
Suprafeţe însemnate acoperite de
păduri, mai ales în judeţele CaraşSeverin şi Hunedoara

Pierderi importante de păduri prin:
incendii, păşunat, defrişări, exploatări
neraţionale, tăieri ilegale.
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Diversitate biologică
Existenţa în regiune a numeroase specii
de floră şi faună sălbatică.
Parcuri Naţionale (5), Parcuri Naturale
(4), Arii Naturale Protejate (122)
(Rezervaţii Stiinţifice şi Monumente ale
Naturii).

Diversitate biologică
Diversitatea biologică în continuă
ameninţare din cauza presiunii
antropice: creşterea gradului de
ocupare a terenurilor, dezvoltarea
agriculturii şi economiei, distrugerea
spaţiului natural, utilizarea
neraţională a solului ş.a.;

Deşeuri
Deşeuri
Creşterea tarifelor către populaţie
Tendinţă de descreştere a cantităţii de
deşeuri municipale generate;
Neatingerea cotei de reciclare.
Tendinţă de creştere a cantităţii de
Număr insuficient al depozitelor
deşeuri menajere colectate separat;
conforme.
Creşterea numărului localitaţilor în care
s-a introdus sistemul de colectare
selectivă a deşeurilor;
Implementarea Sistemelor integrate de
gestionare a deşeurilor la nivel judeţean
Existenţa de planuri judeţene de
gestionare a deşeurilor şi a unei strategii
naţionale.
Legislaţia aliniată la acquis-ul comunitar
cu reglementările europene preluate
integral în legislaţia naţională.
Obligaţia producătorilor de a recicla
ambalajele într-o anumită cotă în
creştere.
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Oportunităţi80

Ameninţări

Economic
Organizarea de cursuri de calificare şi
recalificare a resursei de muncă în acord
cu cerinţele pieţei muncii din regiune şi
cu tendinţele stabilite prin obiectivele
asumate de DD.
Promovarea de programe de dezvoltare
orientate către export de produse şi
servicii cu valoare adăugată înaltă.
Încheierea de parteneriate între
universităţile locale şi companiile străine
şi româneşti pentru activităţi C&D&I, în
particular în domeniul tehnologiilor
verzi.
Programe de susţinere şi promovare a
înregistrării patentelor în România.
Programe direcţionate către persoanele
cu venituri scăzute în special din mediul
rural pentru acordarea de fonduri în
vederea conectării la reţeaua de apă /
canal / salubrizare.
Continuarea programelor vizând
creşterea eficienţei energetice în
sectoarele industrial şi rezidenţial.
Programe regionale de îmbunătăţirea a
transportului public pentru facilitarea
navetismului în detrimentul relocării şi
pentru susţinerea ocupării şi a reducerii
şomajului (unde este fezabil).

Economic
Deficit de forţă de muncă prin
migraţia tineretului datorită
inadecvării competenţelor lor la
cerinţele pieţei muncii.
Deficit de forţă de muncă cauzat de
rata scăzută de ocupare şi de absenţa
calificării tinerilor datorită ratei
ridicate de abandon şcolar.
Creşterea decalajului de dezvoltare
între mediul urban şi cel rural cu
consecinţe negative asupra nivelului
de trai.
Dificultăţi în recuperarea decalajului
între nivelul tehnologic actual şi
nivelul educaţional din licee, şcoli
profesionale şi Universităţi.
Absenţa unor soluţii economice
competitive cu privire la viabilizarea
financiară a CEH şi implicit a
exploatărilor de cărbune din Valea
Jiului, cu consecinţe economice
negative asupra judeţului Hunedoara.
Absenţa generării unor alternative
economice realiste pentru cazul
închiderii exploatărilor miniere din
judeţul Hunedoara ca urmare a
eliminării ajutoarelor de stat
directe/indirecte.
Concurenţă din partea altor regiuni în
atragerea de investiţii străine prin
finalizarea diferitelor tronsoane de
autostradă aflate în construcţie care
vor conecta şi alte regiuni cu pieţele
de export.
Social
Social
Organizarea de campanii de educaţie
Adâncirea disparităţilor intraecologică a populaţiei adulte în special în
regionale datorită absenţei
80

Oportunităţile incluse în analiza SWOT sunt identificate din perspectiva intervenţiilor publice posibil disponibile pentru perioada de
programare 2014 -2020.şi nu reprezintă oportunităţi ale actualului ciclu bugetar 2007 -2013.
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mediul rural.
Promovarea şi finanţarea unui
parteneriat cu mass media pentru
difuzarea de mesaje audio – video în
ceea ce priveşte DD de interes pentru
regiune ex. pentru prevenirea
abandonului şcolar şi reducerea
mortalităţii infantile.
Re-evaluarea activităţilor desfăşurate de
mediatorii sanitari şi asistenţii sociali în
zonele cu populaţie cu risc de sărăcie si
mortalitate infantilă ridicată şi
promovarea de programe care să
conducă la eficientizarea şi creşterea
impactului activităţii acestora.
Promovarea şi susţinerea disciplinelor
opţionale de educaţie sanitară şi
educaţie ecologică din învăţământul
primar şi cel gimnazial.
Susţinerea financiară a programului
“Scoală după şcoală” pentru copiii
provenind din familii defavorizate
pentru ciclul primar şi cel gimnazial.
Promovarea de programe de asistenţă
sanitară mobilă în special pentru
categoriile defavorizate şi şcolile din
mediul rural.
Promovarea de programe inovative în
vederea reducerii abandonului şcolar
şi/sau părăsirii timpurii a şcolii primare /
gimnaziu / liceu / şcoală profesională,
prin implicarea mediului de afaceri şi
parteneriate regionale publice / private.
Susţinerea programelor de creare de
campusuri şcolare (“internate”), în
special pentru tinerii proveniţi din
mediul rural unde nu există posibilitatea
organizării de învăţământ liceal sau şcoli
profesionale.
Promovarea de programe de susţinere a
(re)inserţiei profesionale a persoanelor
adulte (peste 50 ani) şi a categoriilor
defavorizate (ex.femei casnice, părinte

oportunităţilor de angajare pe plan
judeţean.
Adâncirea disparităţilor regionale
datorită diferenţelor salariale
semnificative între judeţe.
Menţinerea la un nivel scăzut a ratei
de ocupare, în special în rândul
femeilor, în principal datorită
absenţei competenţelor cerute de
piaţa muncii.
Continuarea reducerii populaţiei
regiunii din cauze de spor natural
negativ şi / sau emigraţie.
Absenţa educaţiei sanitare şi a
resurselor financiare pentru asistenţă
medicală determină menţinerea unei
rate înalte a mortalităţii infantile.
Interes scăzut pentru programele de
încurajare a ocupării şi prevenirea
abandonului şcolar. Câteva luni de
muncă în agricultură, în Spania,
echivalează cu salariul mediu anual
din România al unui lucrător în
turism, în alimentaţie publică, în
industria textilă sau în industria
componentelor auto din regiune.
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unic).
Mediu

Mediu
Organizarea de campanii de promovare
la nivel regional în legăţură cu
modalităţile concrete existente pe plan
regional de protecţie a mediului şi
reducere a poluării. Exemple de bune
practici. Implicarea mass-media locală.
Promovarea producţiei de energii verzi
în Regiune şi a utilizării, în special pentru
încălzire, a biomasei.
Promovarea de programe care să
stimuleze producţia de combustibili din
biomasă.

Aer
Continuarea construcţiei de şosele de
centură pentru localităţi urbane şi rurale
din Regiunea Vest.
Programe privind fluidizarea traficului
auto în mediul urban.
Programe privind promovarea
transportului public, a mersului cu
bicicleta şi alte forme de transport
ecologic.
Apă
Fonduri europene disponibile pentru
finanţarea lucrărilor de alimentare cu
apă şi canalizare – în derulare diverse
proiecte de extindere şi reabilitare
sisteme de alimentare cu apă;
Promovarea de campanii de educare
privind consumul responsabil de apă în
mediul casnic şi industrial.
Promovarea de programe care să
conducă la reducerea consumului de apă
în gospodării şi în economia regiunii.
Susţinerea de programe investiţionale
care să conducă la producţia de bunuri
cu consum redus de apă

Dificultăţi economice majore în
susţinerea costurilor de investiţii în
domeniul protecţiei mediului pentru
agenţii economici şi autorităţi.
Existenţa zonelor cu potenţial de
poluare transfrontalieră.

Aer
Absenţa resurselor financiare
necesare construcţiei de şosele de
centură şi pentru localităţile urbane /
rurale de importanţă secundară.
Resurse financiare limitate a
bugetelor locale pentru
(co)finanţarea investiţiilor necesare
reducerii poluării aerului în zonele
urbane.
Apă
Absenţa resurselor financiare din
partea gospodăriilor, în special în
mediul rural pentru conectarea la
sistemele centralizate de apă / canal
şi susţinerea serviciului de
salubrizare.
Evacuare de ape uzate cu conţinut
ridicat de poluanţi (materii în
suspensie, metale grele ş.a.) în
cursurile naturale de apă, de către
activităţile de extracţie şi preparare a
minereurilor sau cărbunilor.
Potenţiale poluări accidentale din
cauza deteriorării instalaţiilor (în
funcţiune sau conservare) aferente
activităţii de minerit (iazuri de
decantare)
60
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Poluarea cursurilor naturale de apă
din cauza deversării apelor uzate
orăşeneşti insuficient epurate.
Sol

Sol
Promovarea de programe regionale de
încurajare a utilizării terenurilor
degradate pentru culturi energetice.
Promovarea de programe regionale de
inventariere/cartare a suprafeţelor de
teren afectate de poluare/contaminare.
Promovarea de proiecte punctuale de
depoluare/decontaminare
(reconstrucţie ecologică) a terenurilor
afectate.
Promovarea de programe C&D&I din
domeniul reabilitării solurilor
poluate/contaminate cu implicarea
Universităţii tehnice şi a institutelor
locale de cercetări în domeniul
tehnologiilor de mediu.

Deşeuri
Promovarea de programe de
valorificarea deşeurilor colectate
selectiv prin cofinanţarea de activităţi
care contribuie la creşterea procentului
de reciclare din regiune.
Promovarea de programe C&D&I din
domeniul reciclării deşeurilor cu
implicarea Universităţii tehnice şi a
institutelor locale de cercetări în
domeniul tehnologiilor de mediu.
Extinderea colectării selective a
deşeurilor la nivelul tuturor
gospodăriilor urban/rural.
Promovarea utilizării deşeurilor
colectate separat în industrii locale.
Extinderea colectării separate şi a altor
deşeuri menajere care sunt evacuate, în
prezent, în alt factor de mediu (de
exemplu uleiul alimentar uzat).

Potenţiale poluări accidentale din
cauza deteriorării instalaţiilor (în
funcţiune sau conservare) aferente
activităţii de minerit (iazuri de
decantare).
Potenţiale poluări accidentale a
suprafeţelor învecinate haldelor,
depozitelor de steril ş.a., prin
antrenarea pulberilor în suspensie de
către vânt.

Deşeuri
Neatingerea ţintelor de reciclare
agreate la nivelul UE.
Subutilizarea depozitelor ecologice
datorită constrângerilor financiare în
special la nivelul populaţiei.
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9. EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A REGIUNII
Selectarea setului de indicatori în vederea realizării evaluării nivelului de dezvoltare durabilă a
Regiunii Vest şi a elaborării indexului aferent s-a făcut în baza analizei aprofundate a
rezultatelor înregistrate de regiune în domeniile economic, social şi mediu în ultimii 5 - 7 ani, în
funcţie şi de disponibilitatea datelor statistice la principalii furnizori de astfel de informaţii INS,
ARPM şi CNP la nivel naţional şi regional astfel încât să fie posibilă reluarea evaluării la orice
moment de timp cu menţinerea comparabilităţii. Totodatǎ, încǎ de la început s-a plecat de la
lista de indicatori pentru care existau valori disponibilie din surse de date consacrate şi fiabile
INS, CNP, Eurostat, ANPM şi ARPM pentru a conferi evaluǎrii un caracter obiectiv şi repetabil în
timp.
Astfel, au fost selectaţi 24 de indicatori acoperind cei trei piloni ai dezvoltǎrii durabile pentru
care s-au considerat urmǎtoarele criterii în stabilirea ţintelor la care au fost raportate valorile
înregistrate/calculate pentru Regiunea Vest: i) existenţa unor prevederi legale în special cu
privire la pilonul de mediu indicându-se existenţa acestei situaţii în descrierea indicatorului
respectiv; ii) valoarea pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov cu câteva excepţii acolo unde
raportarea la această regiune nu ar fi avut sens (ex. suprafaţa împădurită); iii) pentru indicatorii
la care s-au utilizat valori naţionale în lipsa celor la nivel de regiune/judeţ, referinţa stabilită a
fost media UE sau obiectivele 2020 adoptate pe plan naţional.
În rezumat, din cei 24 de indicatori propuşi, 3 ţinte selectate reflectă obiectivele pentru anul
2020 stabilite prin PNR 2011 - 2013, 8 ţinte reprezintǎ nivelul atins de Regiunea Bucureşti-Ilfov
întrucât esenţa POR a fost, şi în continuare a rămas de eliminare a disparităţilor de dezvoltare
între regiuni, în special cele de naturǎ socio-economicǎ. Cum Regiunea Vest se află pe locul al
doilea ca PIB/locuitor pe ţară, obiectivul natural îl constituie reducerea decalajului de
dezvoltare faţă de Bucureşti-Ilfov.
Alţi 8 indicatori au valori stabilite în raport cu ţintele prevăzute de legislaţia în vigoare sau cu
criteriile de calitate incluse în rapoartul regional de mediu, 2 indicatori au specific intraregional, ţintele fiind interne regiunii reflectând disparităţile existente între judeţele
componente, 2 ţinte corespund mediei UE întrucât pentru un indicator există valori numai la
nivel naţional iar pentru altul regiunea se află la media naţională care în schimb se găseşte mult
în urma mediei UE, SNDD stabilind ca obiectiv continuarea creşterii suprafeţei împădurite la
nivel regional şi naţional (comparaţia cu Bucureşti-Ilfov iese din discuţie în acest ultim caz).
În sfârşit un indicator se raportează la media naţională întrucât s-a considerat că Regiunea
Bucureşti-Ilfov beneficiază de condiţii socio-economice favorabile care determină un spor
natural suplimentar o astfel de comparaţie nefiind rezonabilǎ.
Referitor la criteriile de ponderare, în versiunile internaţionale de evaluare a DD comparaţii
multi-ţară se practică fie ponderi egale între cei 3 piloni (aşa se şi traduce faptul că mediul a
căpătat un statut complet, egal cu cel economic şi social), fie criteriul economic nici nu este luat
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în considerare. Cu toate acestea, la realizarea prezentei evaluǎri, s-a acordat o pondere mai
mare pilonului economic întrucât primul obiectiv al SNDD îl constituie reducerea deficitului
istoric de dezvoltare economică în raport cu media UE materializat în plan regional prin
atenuarea diferenţelor de dezvoltare faţă de Regiunea Bucureşti-Ilfov. Astfel, ponderile
acordate celor trei mari clase de indicatori selectaţi pentru evaluarea nivelului dezvoltării
durabile a Regiunii Vest au fost urmǎtoarele:
 Clasa de indicatori aparţinând pilonului economic “Economie durabilǎ”– 40%
 Calasa de indicatori aparţinând pilonului social compusă din categoriile “Societate
echilibratǎ”, “Sǎnǎtate durabilǎ” şi “Dezvoltare personalǎ” – 30%
 Clasa de indicatori aparţinând pilonului mediu compusă din categoriile “Mediu sănătos”,
“Utilizarea durabilă a resurselor” şi “O natură durabilă” – 30%
În cadrul clasei “Economie durabilǎ” au fost incluşi 5 indicatori dupǎ cum urmeazǎ:
 PIB/locuitor – reflectǎ sintetic gradul de dezvoltare economicǎ a regiunii.
 Raportul inegalităţii intraregionale – reflectǎ sugestiv diferenţa de dezvoltare din
interiorul regiunii (raportul dintre cela mai mic şi cel mai mare PIB/locuitor).
 Energie primară consumată – evidenţiazǎ eficienţa utilizǎrii resurselor energetice, inclus
cu ţintǎ concretǎ în Strategia Europa 2020.
 Productivitatea muncii – indicator elocvent cu privire la eficienţa muncii şi a valorii
adǎugate produse de o persoanǎ ocupatǎ cu impact direct asupra nivelului câştigului
salarial.
 Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB Regional – indicator strategic ce
reflectǎ capacitatea regiunii de a se dezvolta autonom pe termen mediu şi lung, inclus
cu ţintǎ concretǎ, la nivel naţional, în Strategia Europa 2020.
Toţi indicatorii din clasa “Economie durabilǎ” au primit ponderi egale întrucât fiecare descrie un
fundament al economiei regionale (nivel de dezvoltare economicǎ, disparitate intra-regionalǎ,
eficienţǎ energeticǎ, productivitate a muncii şi capacitate de cercetare).
Cu privire la a doua clasǎ de indicatori aparţinând pilonului social, s-au luat în considerare trei
categorii distincte dupǎ cum urmeazǎ:
 Societate echilibrată (40%) în interiorul cǎreia au fost reţinuti 4 indicatori cǎrora li s-au
acordat ponderi egale, astfel:
o Rata de ocupare – inclus în Strategia Europa 2020 cu ţintǎ concretǎ, reflectǎ
coeziunea socialǎ reprezentând şi o condiţie a progresului social.
o Indicele inegalităţii venitului net – reflectǎ diferenţa de venituri pe persoanǎ
ocupatǎ. Oferǎ informaţii în legǎturǎ cu heterogenitatea competenţelor
ocupaţionale ale locuitorilor regiunii.
o Creşterea populaţiei – reprezintǎ un indicator major de dezvoltare durabilǎ a
regiunii reflectând din punct de vedere social atractivitatea zonei şi încrederea
într-un viitor mai bun.
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o Raportul infracţionalităţii intraregionale – evidenţiazǎ în interiorul regiunii,
existenţa unor stǎri de nemulţumire la nivelul populaţiei care trebuie adresate în
vederea asigurǎrii pǎcii sociale, fundament al dezvoltǎrii durabile.
 Sănătate durabilă (30%) în interiorul cǎreia au fost reţinuti 3 indicatori cǎrora li s-au
acordat ponderile indicate în dreptul fiecǎruia, astfel:
o Rata mortalităţii infantile (40%) – reprezintǎ un indicator fundamental al
dezvoltǎrii durabile pentru România care se situează pe un nedorit prim loc în UE
din acest punct de vedere (Regiunea Vest nu face excepţie), depǎşind la nivel
înternaţional naţiuni cu mult mai puţin dezvoltate economic. S-a renunţat astfel
la indicatorul “speranţa medie de viaţǎ la naştere” întâlnit de regulǎ în evaluǎrile
de dezvoltare durabilǎ întrucât, în cazul României şi, în particular al Regiunii
Vest, acesta este puternic influenţat de rata ridicatǎ a mortalitǎţii infantile.
o Speranţa de viaţă sănătoasă (20%) – reflectǎ în principal încrederea pe care
populaţia unei ţǎri o are în viitor, reprezintǎ o percepţie personalǎ. În UE se
determinǎ prin sondaj paneuropean şi se publicǎ de cǎtre Eurostat pentru fiecare
stat membru.
o Ponderea locuitorilor cu accesibilitate la apă potabilă (40%) – pentru Regiunea
Vest reprezintǎ un indicator fundamental al dezvoltǎrii durabile având impact şi
asupra mortalitǎţii infantile, vieţii sǎnǎtoase dar şi în ceea ce priveşte mediul,
contribuind la reducerea poluǎrii, fiind inclus şi ca angajament naţional în
Tratatul de Aderare.
 Dezvoltare personalǎ (30%), categorie în interiorul cǎreia au fost reţinuti 3 indicatori
cǎrora li s-au acordat ponderile incluse în dreptul fiecǎruia, astfel:
o Rata de părăsire timpurie a şcolii (40%) – indicator inclus în strategia Europa
2020 cu ţintǎ concretă, fundamental pentru dezvoltarea durabilǎ a regiunii.
Regiunea Vest nu face excepţie prezentând valori mai ridicate comparativ cu
angajamentul asumat pe plan naţional.
o Ponderea absolvenţilor de studii superioare (20%) – indicator inclus în strategia
Europa 2020 cu ţintǎ concretǎ, fundamental pentru progresul unei naţiuni şi
pentru creşterea gradului de ocupare. Se estimeazǎ cǎ la orizontul anilor 2020,
peste 40% din locurile de muncǎ existente vor necesita competenţe aferente
educaţiei terţiare.
o Gradul de complexitate a activităţii de cercetare-dezvoltare (20%) şi Ponderea
companiilor inovative în totalul companiilor active (20%) – reflectǎ împreunǎ
opţiunile personale de dezvoltare universitarǎ a tinerilor din Regiunea Vest.
Valoarea scǎzutǎ a acestora ar putea indica o lipsǎ de motivaţie şi de repere
pentru o carierǎ în domeniul ştiinţific şi antrepenorial, condiţii importante
pentru progresul durabil al regiunii.
În sfârşit, în clasa “Mediu”, se regǎsesc 3 categorii de indicatori, “Mediu sănătos“, “Utilizarea
durabilă a resurselor” şi “O natură durabilă”, ponderile atribuite fiind de 30%, 40% şi, respectiv,
30%, deoarece s-a considerat cǎ, deşi toate categoriile sunt importante pentru o construcţie
durabilǎ de mediu, conservarea resurselor ar trebui sǎ reprezinte prima preocupare a regiunii în
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materie de dezvoltare durabilǎ.
Sunt redate mai jos categoriile din clasa Mediu şi indicatorii corespunzǎtori:
 Mediu sănătos în interiorul cǎreia au fost reţinuti 4 indicatori, astfel:
o Calitatea aerului în zonele urbane (30%) – ţinte stabilite prin reglementǎri legale
şi tratate internaţionale.
o Calitatea apei de suprafaţă pe clase (40%) - obiectiv al strategiei de mediu,
rezervele de apǎ dulce reprezentând o preocupare globalǎ a dezvoltǎrii durabile.
o Calitatea solului (30%) – obiectiv naţional de dezvoltare durabilǎ care susţine
independenţa alimentarǎ a ţǎrii.
 Utilizarea durabilă a resurselor în interiorul cǎreia au fost reţinuti 4 indicatori, astfel:
o Rata de reciclare a deşeurilor municipale (50%)– ţintǎ asumatǎ prin legislaţia în
vigoare şi Tratatul de Aderare.
o Ponderea apei dulci prelevate în totalul resurselor de apă (50%) – rezervele de
apǎ dulce reprezintǎ o preocupare globalǎ a dezvoltǎrii durabile, România se
situeazǎ în ansamblu sub media europeanǎ.
 O natură durabilă în interiorul cǎreia au fost reţinuti 4 indicatori, astfel:
o Suprafaţa pădurilor (30%) – obiectiv de dezvoltare durabilǎ pentru România care
pe ansamblu se gǎseşte mult sub media UE.
o Gradul de acoperire a populaţiei cu servicii de salubritate (30%) – ţintǎ asumatǎ
prin legislaţie şi Tratatul de Aderare.
o Ponderea populaţiei conectate la staţiile de epurare a apelor uzate (40%) – ţintǎ
asumatǎ prin legislaţie şi Tratatul de Aderare.
Tabelul urmǎtor prezintǎ sintetic scorurile obţinute de cǎtre fiecare din cei 24 de indicatori
selectaţi pentru evaluarea nivelului dezvoltǎrii durabile a Regiunii Vest.
Clasă
Indicator

Categorie
Indicator

Nr.
crt.
1
2
3

Economie
durabilă
40%

4

5

Social
30%

Societate
echilibrată
40%

6
7

Denumire
Indicator
PIB/locuitor
Raportul Inegalităţii
intraregionale
Energie primară
consumată
Productivitatea
muncii
Ponderea
cheltuielilor de
cercetare-dezvoltare
în PIB Regional
Rata de ocupare
Indicele inegalităţii
venitului net

Notă
Categorie
5,00

Pondere în
Categorie
20%

6,00

20%

3,95

20%

6,35

20%

2,00

20%

8,34

25%

6,67

25%

Scor Clasă
Indicator

4,66

6,83
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8
9
10
Sănătate
durabilă
30%

11
12
13
14

Dezvoltare
personală
30%

15

16

Mediu
sănătos
30%

17
18
19

Mediu
30%

20
Utilizarea
durabilă a
resurselor
40%
21
22
O natură
durabilă
30%

23

24

Creşterea populaţiei
Raportul
infracţionalităţii
intraregionale
Rata
mortalităţii
infantile
Speranţa de viaţă
sănătoasă
Ponderea locuitorilor
cu accesibilitate la
apă potabilă
Rata de părăsire
timpurie a şcolii
Ponderea
absolvenţilor
de
studii superioare
Gradul de
complexitate a
activităţii de
cercetare-dezvoltare
Ponderea
companiilor
inovative în totalul
companiilor active
Calitatea aerului în
zonele urbane
Calitatea apei de
suprafaţă pe clase
Calitatea solului
Rata de reciclare a
deşeurilor
municipale
Ponderea apei dulci
prelevate în totalul
resurselor de apă
Suprafaţa pădurilor
Gradul de acoperire
a
populaţiei
cu
servicii de salubritate
Ponderea populaţiei
conectate la staţiile
de epurare a apelor
uzate

7,03

25%

5,28

25%

6,40

40%

9,25

20%

6,44

40%

6,70

40%

5,00

20%

3,38

20%

4,79

20%

9,43

30%

7,31

40%

6,31

30%

1,54

50%

6,57

5,80

7,66

4,27
7,00

50%

7,60

30%

7,76

30%
6,50

4,72

40%
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Valorile de referinţă raportat la care s-au calculat scorurile pentru fiecare din cei 24 de
indicatori utilizaţi la elaborarea indexului, constituie totodată ţintele de dezvoltare durabilă
pentru Regiunea Vest şi sunt prezentate sintetic în tabelul următor.
Nr.
Crt. Denumire indicator
1 PIB/locuitor
2 Raportul inegalităţii intraregionale
3 Energie primară consumată*
4 Productivitatea muncii
Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB
5 Regional
6 Rata de ocupare
7 Indicele inegalităţii venitului net
8 Creşterea populaţiei
9
10
11
12
13
14

Raportul infracţionalităţii intraregionale
Rata mortalităţii infantile
Speranţa de viaţă sănătoasă*
Ponderea locuitorilor cu accesibilitate la apă potabilă
Rata de părăsire timpurie a şcolii
Ponderea absolvenţilor de studii superioare
Gradul de complexitate a activităţii de cercetare15 dezvoltare
Ponderea companiilor inovative în totalul
16 companiilor active
17 Calitatea aerului în zonele urbane
18 Calitatea apei de suprafaţă pe clase*
19 Calitatea solului
20 Rata de reciclare a deşeurilor municipale
Ponderea apei dulci prelevate în totalul resurselor de
21 apă*
22 Suprafaţa pădurilor
Gradul de acoperire a populaţiei cu servicii de
23 salubritate
Ponderea populaţiei conectate la staţiile de epurare
24 a apelor uzate

Obiectiv DD pentru Regiunea Vest
Bucureşti-Ilfov
Maximul valorii PIB între cele 4 judeţe
componente
Angajamentul României pentru 2020
Bucureşti-Ilfov
Bucureşti-Ilfov
Angajamentul României pentru 2020
Bucureşti-Ilfov
Media naţională
Cea mai mică rată între cele 4 judeţe
componente
Bucureşti-Ilfov
Media UE
Atingerea nivelului de 100%
Angajamentul României pentru 2020
Bucureşti-Ilfov
Bucureşti-Ilfov
Bucureşti-Ilfov
Fără depăşiri ale limitei legale
Toate apele de suprafaţă să se
încadreze în clasele de calitate 1 şi 2
Valori numerice asociate claselor de
calitate
Obiectivul prevăzut de legea nr.
211/2001 (art. 17, paragraf 2 (a))
Pondere mai mică de 10%
Media UE
Atingerea nivelului de 100%
Atingerea nivelului de 100%

*Notă – datorită lipsei de informaţii sau a nefiabilităţii datelor cuprinse în Raportul anual privind starea factorilor de mediu
2011, în calculul scorului s-au folosit valorile la nivel naţional.
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Scorul general al nivelului de dezvoltare durabilă a Regiunii Vest a fost calculat pe baza formulei:
Scor DD Regiunea Vest = 40% * Scor Pilon Economic + 30% * Scor Pilon Social + 30% Scor Pilon Mediu
Scor Dezvoltare Durabilă Regiunea Vest = 5,58

Calculul efectiv şi evoluţia indicatorilor în timp, funcţie şi de disponibilitatea datelor, sunt prezentate detaliat în continuare.
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 Economie Durabilă
1. PIB/locuitor
Descrierea indicatorului
Raportul între PIB-ul regional, calculat prin metoda producţiei, şi numărul populaţiei din
regiunea respectivă.
Valorile indicatorului
lei/loc
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Naţional

13.341,4

15.948,5

19.290,7

23.907,7

23.310,3

24.348,0

27.017,7

Regiunea Bucureşti - Ilfov

29.553,8

35.072,6

42.917,2

58.216,6

55.163,6

57.574,9

62.228,2

Regiunea Vest

15.028,6

18.551,6

22.315,6

25.961,7

25.565,3

27.545,2

31.066,6

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul Regiunii Vest pentru anul 2011, reflectă decalajul existent între nivelul de dezvoltare a
regiunii descris sintetic prin indicatorul produs intern brut pe locuitor şi cel al Regiunii Bucureşti
– Ilfov care a depăşit media UE, acesta fiind obiectivul major de convergenţă la orizontul anilor
2030 pentru întreaga ţară. Pentru anul 2013, SNDD a stabilit un obiectiv de 50% PIB/loc la nivel
naţional faţă de media UE.
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2. Raportul Inegalităţii Economice Intraregionale
Descrierea indicatorului
Indicatorul măsoară nivelul disparităţii dezvoltării economice în interiorul Regiunii Vest.
Valorile indicatorului
Disparitatea intraregională

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5,91

5,50

5,76

5,64

5,89

5,86

5,90

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul se calculează ca raport între PIB/loc judeţean cel mai mic şi cel mai mare din Regiunea
Vest pentru acelaşi an 2011. Acest scor reflectă nivelul diferit de dezvoltare economică în
interiorul regiunii, oferind premisele unor intervenţii suplimentare în zonele respective.
Dezvoltarea echilibrată a unei regiuni presupune un nivel similar de trai în toate judeţele
componente.

70
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

3. Energie Primară Consumată
Descrierea indicatorului
Indicatorul măsoară consumul intern brut de energie cu excepţia consumului non-energetic al
purtătorilor de energie. Indicatorul se calculează la nivel naţional sub formă de index raportat la
valorile anului 2005. În Strategia Europa 2020 este prevăzut obiectivul de reducere a
consumului primar de energie cu 20% faţă de 2005. România şi-a asumat aceeaşi ţintă pentru
anul 2020.
Valorile indicatorului
Index, 2005=100
Consum Primar de Energie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100

104,4

103,6

103,3

91,1

92,10

Grafic

Sursa datelor
Eurostat, Strategia Europa 2020.
Scor

Scorul este calculat la nivel naţional pentru anul 2010, în funcţie de obiectivul stabilit prin
Strategia Europa 2020, considerându-se nota 10 situaţia în care consumul primar de energie a
scăzut cu 20% faţă de valorile din 2005, obiectivul stabilit fiind astfel considerat îndeplinit.
Având în vedere prognozele de creştere continuă a preţului energiei, pentru o economie
durabilă, scăderea consumului primar de energie trebuie să devină o prioritate în economie
atât la nivel naţional cât şi regional pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
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4. Productivitatea Muncii
Descrierea indicatorului
Indicatorul calculează valoarea muncii realizată de către o persoană ocupată, exprimată în
Lei/persoană ocupată.
Valorile indicatorului
lei/persoană ocupată
2008

2009

2010

2011

59.948,5 60.393,5 65.014,6 70.426,3
Regiunea Bucureşti - Ilfov 106.923,7 104.138,1 114.325,8 119.351,5
59.259,0 61.863,7 68.833,6 75.740,4
Regiunea Vest
Naţional

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul este calculat în funcţie de nivelul productivităţii muncii din Regiunea Bucureşti-Ilfov,
considerându-se nota 10 nivelul acesteia din 2011. Reducerea numărului de persoane ocupate
în activităţi agricole concomitent cu creşterea gradului de ocupare în industrie ar conduce la o
îmbunătăţire substanţială a acestui scor cu impact direct asupra creşterii nivelului de trai din
Regiunea Vest.

72
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

5. Ponderea Cheltuielilor de Cercetare-Dezvoltare în PIB Regional
Descrierea indicatorului
Indicatorul calculează procentul alocat cheltuielilor de cercetare-dezvoltare din PIB Regional
indicând importanţa relativă a acestui tip de investiţii în dezvoltarea economică a regiunii.
Valorile indicatorului
%
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,410
1,074
0,182

0,454
1,232
0,194

0,523
1,309
0,260

0,579
1,427
0,306

0,470
1,092
0,181

0,462
1,099
0,219

Grafic comparativ

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS, disponibile până la 2010 inclusiv.
Scor

Scorul este calculat în funcţie de procentul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare din Regiunea
Bucureşti-Ilfov, considerându-se nota 10 nivelul acesteia din 2010. Obiectivul asumat de
România pentru anul 2020 este de 2% în timp ce prin Europa 2020 s-a stabilit un nivel orientativ
de 3%.
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 Societate Echilibrată
6. Rata de Ocupare
Descrierea indicatorului
Indicatorul exprimă procentual raportul dintre populaţia ocupată în vârstă de muncă (15-64 ani)
şi totalul populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani).
Valorile indicatorului
%
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

57,7
59,4
56,6

58,8
62,9
58,7

58,8
62,4
59,6

59
63,3
59,3

58,6
63,8
58,6

58,8
64,3
57,9

58,5
64,7
58,4

Grafic

Sursa datelor
Valori furnizate de INS.
Scor

Scorul este calculat în funcţie de obiectivul asumat de România pentru anul 2020 de 70% în
timp ce prin Europa 2020 s-a stabilit un nivel orientativ de 75%. Nota 10 se acordă în situaţia în
care obiectivul este atins.
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7. Indicele Inegalităţii Venitului Net
Descrierea indicatorului
Indicatorul oferă informaţii cu privire la discrepanţa câştigului mediu net al unui salariat din
Regiunea Vest comparativ cu situaţia existentă în Regiunea Bucureşti - Ilfov.
Valorile indicatorului
lei/angajat
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2008

2009

2010

2011

1.309
1.810
1.207

1.361
1.817
1.270

1.391
1.946
1.295

1.478
2.079
1.387

Grafic

Sursa datelor
Valori furnizate de Comisia Naţională de Prognoză.
Scor

Scorul este calculat în funcţie de nivelul salariului mediu net din Regiunea Bucureşti-Ilfov,
considerându-se nota 10 nivelul acestuia din 2011.
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8. Creşterea Populaţiei
Descrierea indicatorului
Indicatorul surprinde modificarea structurală a populaţiei fiind calculat ca procent al sporului
natural din totalul populaţiei.
Valorile indicatorului
‰
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-1,90
-1,79
-3,53

-1,79
-1,31
-3,37

-1,73
-1,12
-2,96

-1,45
-0,10
-2,53

-1,62
0,41
-2,90

-2,21
0,06
-3,43

-2,58
-0,89
-3,67

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul este calculat în funcţie de valoarea indicatorului la nivel naţional din anul 2011. Nota 10
se acordă în situaţia în care Regiunea Vest atinge valoarea Naţională.
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9. Raportul Infracţionalităţii Intraregionale
Descrierea indicatorului
Indicatorul măsoară nivelul disparităţii între rata infracţionalităţii minime şi maxime în interiorul
Regiunii Vest.
Valorile indicatorului
Raportul Infracţionalităţii Intraregionale

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4,73

6,17

6,12

5,86

5,19

4,75

5,28

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul este acordat pentru valorile din 2011, fiind calculat în funcţie de rata infracţionalităţii
fiecărui judeţ, considerându-se nota 10 situaţia în care valorile ratelor infracţionalităţii celor
două judeţe sunt egale. Rata infracţionalităţii în judeţul Hunedoara este cea mai ridicată la nivel
naţional cu tendinţă de creştere fiind important pentru regiune să urmărească acest indicator
pentru crearea unui mediu social prielnic dezvoltării durabile a societăţii.
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 Sănătate Durabilă
10. Rata Mortalităţii Infantile
Descrierea indicatorului
Indicatorul surprinde fenomenul mortalităţii în rândul copiilor cu vârste sub 1 an. Rata
mortalităţii infantile se calculează ca număr de copii cu vârste sub 1 an decedaţi raportaţi la
1.000 de copii născuţi vii.
Valorile indicatorului
‰
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

15,0
9,5
13,9

13,9
9,3
12,4

12,0
7,2
12,2

11,0
7,0
11,4

10,1
6,4
10,6

9,8
6,0
10,4

9,4
5,7
8,9

Grafic

Sursa datelor
Valori furnizate de INS.
Scor

Scorul este calculat în funcţie de nivelul ratei mortalităţii infantile înregistrate în Regiunea
Bucureşti-Ilfov în anul 2011. La nivelul ţărilor avansate economic din UE, acest indicator se
situează în jurul valorii de 4%.
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11. Speranţa de Viaţă Sănătoasă
Descrierea indicatorului
Indicatorul oferă informaţii cu privire la numărul de ani de viaţă pe care o persoană îi trăieşte,
în medie, în condiţiile unei stări de sănătate foarte bune.
Valorile indicatorului
număr de ani
Naţional

2007

2008

2009

2010

61,60

61,50

60,75

57,50

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de Eurostat.
Scor

9.25
Scorul este calculat în funcţie de speranţa de viaţă sănătoasă la nivelul Uniunii Europene în anul
2010. Nota 10 se acordă pentru situaţia în care speranţa de viaţă sănătoasă atinge nivelul
mediu din UE: 62,15 ani.
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12. Ponderea Locuitorilor cu Accesibilitate la Apă Potabilă
Descrierea indicatorului
Indicatorul oferă informaţii cu privire la procentul populaţiei conectate la sisteme centralizate
de distribuţie a apei potabile.
Valorile indicatorului
%
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2008

2009

2010

52,66
77,03
59,73

54,84
78,66
62,41

55,59
79,23
64,35

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul este calculat pentru anul 2010 considerându-se nota 10 nivelul de 100% al accesibilităţii
populaţiei la sistemul centralizat de distribuţie a apei potabile. Potrivit obligaţiilor asumate de
România prin Tratatul de Aderare, până în 2018, trebuie asigurat accesul la sistemele
centralizate de distribuţie a apei potabile în toate localităţile cu peste 2.000 locuitori.
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 Dezvoltare Personală
13. Rata de Părăsire Timpurie a Şcolii
Descrierea indicatorului
Indicatorul oferă informaţii referitoare la abandonul şcolar în rândul populaţiei cu vârste
cuprinse între 18 şi 24 de ani ca procent din totalul populaţiei cu vârste cuprinse între 18 şi 24
de ani.
Valorile indicatorului
%
2008-2009
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

18,31
15,12
16,87

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS, Anuarul Statistic 2010. Nu sunt disponibile
serii de timp (oct. 2012).
Scor

Scorul este calculat pentru anul şcolar 2008-2009 în funcţie de obiectivul asumat de România
pentru anul 2020, reducerea abandonului şcolar timpuriu la 11,3%. Nota 10 se acordă în
situaţia în care obiectivul este atins. Pentru media UE, obiectivul Europa 2020 al acestui
indicator este de 10%.
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14. Ponderea Absolvenţilor de Studii Superioare
Descrierea indicatorului
Indicatorul oferă informaţii cu privire la procentul absolvenţilor de studii superioare a
populaţiei adulte cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani în totalul populaţiei regiunii ce se
încadrează în acelaşi interval de vârste.
Valorile indicatorului
%
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11,1
25,4
10,9

11,7
26,5
10,8

12,0
26,3
11,4

12,8
27,7
12,8

13,3
27,7
14,3

13,8
28,6
14,3

Grafic

Sursa datelor
Valori furnizate de INS.

Scor

Scorul este calculat pentru valorile din anul 2010 prin raportare la Regiunea Bucureşti-Ilfov. La
nivel naţional, obiectivul pentru 2020 este atingerea unui procent al absolvenţilor de studii
superioare de 26,7%. Pentru media UE, obiectivul Europa 2020 al acestui indicator este de 40%.
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15.Gradul de Complexitate a Activităţii de Cercetare-Dezvoltare
Descrierea indicatorului
Indicatorul măsoară nivelul de cheltuieli de cercetare-dezvoltare efectuate de către un
cercetător.
Valorile indicatorului
Lei/angajat
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2005

2006

2007

2008

2009

2010

28.845
31.822
28.457

38.417
46.753
43.752

51.251
61.605
48.075

68.518
87.149
70.128

55.561
69.347
29.180

61.781
84.554
28.559

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul este calculat pentru valorile din anul 2010. Se acordă nota 10 în situaţia în care Regiunea
Vest atinge nivelul valorii regiunii Bucureşti-Ilfov.
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16. Ponderea Companiilor Inovative în Totalul Celor Active
Descrierea indicatorului
Indicatorul este calculat ca procent al companiilor inovative în totalul celor active din regiunea
vest şi oferă informaţii cu privire la preocuparea personalului companiilor din regiunea vest în
activităţi inovative.
Valorile indicatorului
%
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2006

2008

2010

1.169
0.821
0.666

0.856
0.769
0.639

0.716
0.763
0.365

Grafic

Ponderea companiilor inovative în totalul celor active
1.40
1.20
1.00
0.80

Naţional

0.60

Regiunea Bucureşti - Ilfov

0.40

Regiunea Vest

0.20
0.00
2006

2008

2010

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul este calculat în funcţie de procentul întreprinderilor inovative în totalul celor active din
Regiunea Bucureşti-Ilfov din anul 2010. Datele cu privire la numărul de întreprinderi inovative
sunt colectate o data la doi ani.
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 Mediu Sănătos
17. Calitatea Aerului în Zonele Urbane
Descrierea indicatorului
Indicatorul oferă informaţii cu privire la numărul de depăşiri, din anul anterior, ale valorilor
limită orare, în cazul SO2 şi NO2, şi numărul de depăşiri ale valorilor limită zilnice (24h) pentru
parametrul pulberi în suspensie PM10, înregistrate în cele 20 de staţii de monitorizare a calităţii
aerului ce se regăsesc în Regiunea Vest.
Acordarea scorului pe fiecare parametru
SO2
Conform datelor raportate de ARPM Timiş, pe parcursul anului 2011 s-au înregistrat 7 depăşiri
ale valorii limită orare pentru dioxid de sulf la staţia de monitorizare a calităţii aerului HD5.
Conform tabelului de scoruri detaliat în Anexa 1, acestei staţii i se alocă scorul 9. Datorită
faptului că la celelalte staţii de monitorizare a calităţii aerului nu s-au înregistrat depăşiri ale
valorii limită orare scorul alocat acestora este 10.
NO2
ARPM Timiş nu a raportat depăşiri ale valorii limită pentru dioxidul de azot în cursul anului
2011. In acest caz toate staţiile primesc scorul 10.
PM10
Conform datelor raportate de ARPM Timiş pentru anul 2011, s-au înregistrat o serie de depăşiri
ale valorii limită zilnice pentru parametru PM10. În Anexa 2 este detaliat numărul de depăşiri pe
fiecare staţie şi scorul acordat fiecăreia conform tabelelor prezentate în Anexa 1.

Sursa datelor
ARPM, Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011.
Scor

Pentru fiecare dintre cei trei parametri se identifică staţiile de monitorizare a calităţii aerului
care măsoară respectivul parametru şi, în funcţie de numărul de depăşiri înregistrate, i se alocă
un scor conform tabelelor prezentate în Anexa 1 (pentru fiecare staţie de monitorizare). Scorul
parametrului este media aritmetică a tuturor scorurilor staţiilor de monitorizare.
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18. Calitatea Apei de Suprafaţă pe Clase
Descrierea indicatorului
Calitatea apelor de suprafaţă este monitorizată după cinci clase de calitate. Obiectivul de mediu
(calitate) pentru un corp de apă de suprafaţă se consideră a fi atins atunci când corpul de apă
se încadrează în starea ecologică foarte bună sau bună (pentru corpuri de apă naturale),
respectiv potenţialul ecologic maxim sau bun (pentru corpuri de apă puternic modificate sau
artificiale).
Valorile indicatorului
Naţional

2006

2007

2008

2009

2010

0,7620

0,6789

0,7187

0,7259

0,7317

Grafic

Sursa datelor
ARPM, Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011
Scor

SCAS = 7,317
Scorul pentru indicatorul calitatea apei de sprafaţă se calculează prin raportul dintre lungimea
corpurilor încadrate în starea ecologică foarte bună şi bună (clasele de calitate I şi II) şi total
lungime corpuri existente, înmulţit cu 10.
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19. Calitatea Solului
Descrierea indicatorului
Indicatorul reflectă calitatea solului din regiune în funcţie de cinci clase de calitate.
Valoarile indicatorului
Scorurile fiecărei clase de calitate sunt acordate conform tabelului de mai jos:
Clasa de fertilitate a solurilor Scor clasă
10
I
8.5
II
6.5
III
4.5
IV
2.5
V
La nivelul Regiunii Vest, procentele suprafeţelor de sol încadrate în fiecare clasă de calitate sunt
prezentate în tabelul următor alături de scorul aferent fiecărei clase:
Procent
suprafaţă

Scor clasă

I

11,29

10

112,9

II

21,57

8.5

183,3

III

29,96

6.5

194,7

IV

23,63

4.5

106.3

V

13,56

2.5

33,9

Clasa de fertilitate a solurilor

Total

Produs
Pi*Si

631.1

Sursa datelor
ARPM, Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011.
Scor

Scorul este acordat prin raportarea la 100 a sumei procentelor de suprafaţă încadrate în clasa
de fertilitate respectivă înmulţite cu scorul clasei în care se încadrează.
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 Utilizarea Durabilă a Resurselor
20. Rata de Reciclare a Deşeurilor Municipale
Descrierea indicatorului
Indicatorul exprimǎ gradul de reciclare a deşeurilor municipale din cantitatea totală de deşeuri
municipale colectate.
Valorile indicatorului
%
Regiunea Vest

2007

2008

2009

2010

4,08

4,61

4,26

7,72

Grafic

Sursa datelor
ARPM – Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011.
Scor

Scorul este acordat în funcţie de ţinta prevăzută de legea nr. 211/2001 (art. 17, paragraf 2 (a)),
atingerea unui procent de reciclare a deşeurilor de 50% din totalul deşeurilor colectate.
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21. Ponderea Apei Dulci Prelevate în Totalul Resurselor de Apă
Descrierea indicatorului
Indicatorul este exprimat ca pondere a prelevǎrilor brute de apǎ dulce separat (apă de
suprafaţǎ şi apă subteranǎ) din totalul resurselor de apă.
Valorile indicatorului
%
Naţional

2006

2007

2008

2009

9,53

18,21

18,32

19,94

Intervale de referinţă pentru stabilirea scorului
Procentul cantităţii de apă prelevată

Scor

<= 10%

10

10% - 13%

9

14% - 16%

8

17% - 20%

7

21% - 25%
26% - 30%

6

31% - 35%
36% - 40%
> 40%

5
4
3
2

Sursa datelor
INS
Scor
Ponderea apei dulci prelevate = 19,94%
19,94% ∈ [17%,20%] ⇒ scor 7
Scorul pentru acest indicator este dat de procentul cantităţii de apă dulce prelevată din totalul
resurselor de apă ale regiunii conform tabelului de mai sus.
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 O Natură Durabilă
22. Suprafaţa Pădurilor
Descrierea indicatorului
Indicatorul oferă informaţii cu privire la suprafaţa împădurită ca procent din totalul suprafeţei
regiunii.
Valorile indicatorului
%
Naţional
Regiunea Bucureşti - Ilfov
Regiunea Vest

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

26,15
13,73
30,71

26,31
13,73
31,21

26,49
13,67
31,36

26,46
13,73
31,37

26,57
13,62
31,47

26,65
13,67
31,80

26,69
13,67
31,88

Grafic

Sursa datelor
Calcule realizate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul este calculat în funcţie de nivelul mediu al ţărilor membre UE, 42,02%. Nota 10 se acordă
în situaţia în care procentul suprafeţei pădurilor din Regiunea Vest atinge valoarea medie a UE.
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23. Gradul de Acoperire a Populaţiei cu Servicii de Salubritate
Descrierea indicatorului
Indicatorul exprimǎ numărul de locuitori deserviţi de servicii de salubritate raportat la numărul
de locuitori la nivel regional.
Valorile indicatorului
%
Regiunea Vest

2008

2009

2010

63,34

77,93

77,60

Grafic

Sursa datelor
ARPM, Raport Anual Privind Starea Factorilor de Mediu 2011.
Scor

Scorul este acordat în funcţie de procentul populaţiei din regiune care beneficiază de servicii de
salubritate. Nota 10 se acordă în situaţia în care populaţia deservită de sistemul de salubritate
atinge procentul de 100%.
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24. Ponderea Populaţiei Conectate la Staţiile de Epurare a Apelor Uzate
Descrierea indicatorului
Procentul populaţiei conectate la staţiile de epurare a apelor uzate în totalul populaţiei din
regiune.
Valorile indicatorului
%
Naţional
Regiunea Vest

2006

2007

2008

2009

2010

2011

27,99
44,87

28,33
44,73

28,58
44,57

28,81
44,46

30,31
45,86

39,82
47,24

Grafic

Sursa datelor
Valori calculate pe baza datelor furnizate de INS.
Scor

Scorul este acordat în funcţie de procentul populaţiei conectate la staţiile de epurare a apelor
uzate din regiune. Nota 10 se acordă în situaţia în care valorile ating procentul de 100%.
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10. “SUSTENABILITATEA – MOTOR AL DEZVOLTĂRII REGIUNII VEST”, IDEI DE PROIECTE CU IMPACT
ASUPRA NIVELULUI DEZVOLTĂRII DURABILE A REGIUNII, GRILĂ DE ANALIZĂ, SURSE POTENŢIALE DE
FINANŢARE
Nr.
crt.

Idei proiecte

Domenii
impact

Sursă
finanţare

Nivel
prioritate

Europa
2020

1

Colectarea separată şi
gestionarea durabilă a
unor fluxuri de deşeuri
E, M, S
pentru care nu există în
acest moment sisteme
realizate la nivel naţional

POS
Mediu
POR 2014 –
1
2020,
Fond
Mediu

DA

2

Susţinerea
parteneriatelor
între
mediul de afaceri şi
universităţi
prin
co- E
finanţarea proiectelor de
C&D&I ale firmelor cu
cooptarea
mediului

POR, POS CCE
2014 – 2020, 3
ANCS, FP CE

DA

Comentarii
Planurile integrate de gestiune a
deşeurilor se referă la deşeurile
municipale şi cele asimilate. Deşeurile
din construcţii şi demolări, deşeuri de
uleiuri şi grăsimi alimentare din mediul
urban, deşeuri de origine vegetală şi
animală generate în gospodăriile
individuale din zona rurală, prin
valorificare pot deveni surse de energie,
compost (îngrăsământ agricol), cu
impact pozitiv semnificativ asupra
mediului şi conservării resurselor.
Ar fi indicatǎ realizarea unei evaluări
realiste a activităţii C&D&I în Regiunea
Vest având în vedere ponderea extrem
de redusă a acestora în PIB-ul regional.
Prin această iniţiativă, firmele ar fi
încurajate să dezvolte intern sau să
apeleze la mediul universitar local
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academic.

3

Susţinerea
activităţilor
C&D&I ale companiilor
din Regiunea Vest în E, M, S
domeniul tehnologiilor
verzi.

POR, POS CCE,
1
ANCS, FP CE

DA

4

Susţinerea
înregistrării
patentelor realizate la
nivel local în special în
domenii
legate
de E, M
protecţia mediului şi
conservarea resurselor
naturale.

POR, POS CCE,
2
ANCS

DA

5

Continuarea programelor
de creştere a eficienţei
energetice
la
nivel
regional atât în domeniul E, M, S
rezidenţial
cât
şi
industrial.

POR, POS CCE,
1
Fondul Mediu

DA

pentru C&D&I.
Ecartul semnificativ între obiective şi
realizări cu privire la reciclarea deşeurilor
(toate categoriile) indică o rezervă
semnificativă
de
proiecte
încă
neimplementate care ar putea beneficia
de aportul C&D&I local.
Număr extrem de redus de patente
înregistrate în Regiunea Vest în
comparaţie nu numai cu Bucureşti – Ilfov
dar şi cu media naţională. În principiu,
companiile străine nu sunt interesate de
acest demers iar companiile româneşti,
luând în consideraţie numărul foarte mic
de întreprinderi inovative şi dimensiunea
lor, nu au forţa necesară susţinerii unei
astfel de iniţiative.
Câştigul
de
eficienţă
energetică
înregistrat în ultimii ani s-a datorat în
parte, efectelor induse de criza
economică prin reducerea activităţii
agenţilor economici energo-intensivi.
Sunt necesare atât retehnologizări dar şi
investiţii simple de ex. înlocuirea
lămpilor de iluminat public cu surse cu
consum
redus,
montarea
de
întrerupătoare automate şi detectare a
94
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6

Susţinerea de proiecte de
investiţii în industrii
specifice mediului rural
din zonă, amplasate
exclusiv în mediul rural şi E, M, S
cu utilizarea de forţă de
muncă provenind tot din
mediul rural.

POR, POS CCE,
Buget de stat,
1
fonduri IMM,
PNDR

NU

7

Finanţarea de proiecte de
investiţii orientate către
realizarea de produse şi E, S
servicii cu înaltă valoare
adăugată.

POR, POS CCE,
Buget de stat, 2
fonduri IMM

NU

8

9

Promovarea conceptului
de Dezvoltare Durabilă şi
a modalităţilor concrete
de
economisire
a
resurselor prin creşterea
E, S, M
eficienţei
energetice,
colectarea
selectivă,
reciclarea
deşeurilor,
schimbarea obiceiurilor
de consum ş.a.
Crearea de campusuri E, S, M

prezenţei în spaţiile de trecere ş.a.
“Industrializarea” satelor ar conduce la
valorificarea superioară a produselor,
primare, existente sau/şi obţinute în
zonă, prin fabricarea spre exemplu de
mic mobilier din lemn utilizând materie
primă existentă în abundenţǎ în CS şi HD,
sau înfiinţarea unor unităţi de procesare
a legumelor şi fructelor pentru conserve
legume etc.
Analiza nivelului de dezvoltare durabilă a
Regiunii
Vest
a
evidenţiat
o
competitivitate redusă a bunurilor şi
serviciilor produse de companiile locale
cu impact direct asupra productivităţii şi
salariului mediu net.

1

DA

Feedback-ul primit de la mediul de
afaceri din Regiunea Vest, relevă, cel
puţin la nivelul companiilor autohtone că
dezvoltarea durabilă este confundată cu
abilitatea companiei de a obţine profit,
pe termen mediu, într-un mediu
economic advers.

POR, POS CCE, 1

DA

Abandonul şcolar a căpătat proporţii

POR, POS, CE
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10

11

şcolare
pentru
învâţământul secundar şi
profesional
pentru
facilitarea dobândirii de
competenţe de către
tinerii dijn mediul rural şi
prevenirea abandonului
şcolar datorită absenţei
proximităţii unităţilor de
învăţământ
şi
a
mijloacelor
materiale
necesare
susţinerii
tinerilor la liceu/şcoală
profesională.
Susţinerea financiară a
programului
“Scoală
după şcoală” pentru
copiii provenind din S
familii
defavorizate
pentru ciclul primar şi cel
gimnazial
Continuarea programelor
de construcţie a reţelelor
de apă şi canalizare la
M,S
nivelul
tuturor
localităţilor Regiunii Vest
şi susţinerea conectării la

Bugetul
central,
bugete locale,
rpograme ale
MEdCT

POR, Bugete
3
locale, MEdCT

POR, Bugete
locale, Buget 2
de stat, MAI

alarmante în România fără să existe o
tendinţă clară de scădere a acestuia.
Formal în agricultura Regiunii Vest
activează 30% din populaţia ocupată pe
plan local. Această pondere trebuie să
ajungă la 5-6% ca în ţările dezvoltate
economic ceea ce presupune formarea
de competenţe industriale şi la populaţia
ocupată din mediul rural.

DA

Contribuie la combaterea sărăciei prin
educaţie şi incluziune socială a copiilor
lipsiţi de mijloace materiale, prevenind
astfel şi abandonul şcolar

NU

Lipsa accesului la apă potabilă plasează
România în rândul ţărilor subdezvoltate.
În plus, potrivit Eurostat, circa 40% din
populaţia României prezintă risc ridicat
de sărăcie ceea ce implică şi lipsa
mijloacelor financiare pentru cheltuieli
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acestea
a
defavorizate.

familiilor

12

Promovarea de programe
de refacere a zonelor
M
afectate de activităţi
industriale sistate

13

Promovarea
de
parteneriate publice –
private prin care să se
refacă zonele afectate de
activităţi
industriale
sistate cu valorificarea
acestora prin dezvoltarea
altor tipuri de activităţi E, M, S
gen mică industrie dacă
se află în vecinătatea
unor localităţi rurale sau
urbane de importanţă
secundară, cu folosire de
forţă de muncă locală, în
special din mediul rural.

POR,
Fond
MEC,
BERD

POS,
mediu,
3
BEI,

POR, POS CCE,
POS, Bugete
locale,
1
Programe
IMM

NU

NU

nepervăzute sau pentru investiţii. Va
exista situaţia în care apa potabilă va fi
disponibilă dar populaţia defavorizată a
localităţilor respective nu va avea în
continuare acces la apă şi canalizare
neavând
disponibilitate
financiară
pentru achitarea conectării la reţea.
În ultimii 15 ani s-au derulat astfel de
programe în special în sectorul minier,
vizând în principal închiderea minelor
neviabile mai puţin reabilitarea siturilor
industriale neutilizate şi abandonate.

Programele derulate în baza finanţărilor
rambursabile acordate de BM s-au
derulat centralizat prin intermediul unei
Unităţi de Management de Proiect, cu
implicarea redusă a mediului local de
afaceri sau a instituţiilor administraţiei
publice
locale
adresându-se
preponderent acelor unităţi industriale
aflate la momentul respectiv în
portofoliul MEC.
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14

15

Promovarea achiziţiilor
verzi la nivelul licitaţiilor
publice organizate pe
plan local, stabilirea unui
calendar de adoptare şi a
categoriilor de bunuri şi M
servicii care ar putea
genera un efect de
antrenare în ceea ce
priveşte sectorul C&D&I
regional şi sectorul IMM.
Proiect pilot de utilizare a
energiei
regenerabile
geotermale
pentru
realizarea unui sistem
centralizat de încălzire
locuinţe în mediul rural şi E, S, M
de încalzire a unor sere.
Colaborare
cu
universităţile şi institutele
de protecţia mediului din
regiune

POR, POS CCE,
POS
Mediu, 3
Bugete locale

POR,
PNDR,
Bugete locale,
1
investiţii
private

NU

Ar putea constitui un stimulent pentru
activităţile C&D&I pe plan regional şi ar
impune un trend în ceea ce priveşte
dezvoltarea viitoare a Regiunii Vest.

DA

Proiectul ar avea efecte pozitive asupra
economiei prin generarea de noi
activităţi economice şi stimularea C&D&I
locale, cu rezultate benefice în ceea ce
priveşte valorificarea potenţialului de
surse regenerabile din regiune, şi social
prin creşterea nivelului de confort al
locuitorilor din zonele rurale.
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11. LIMITĂRI ALE STUDIULUI
Limitările studiului rezultă din:
 Inexistenţa unor indicatori de dezvoltare durabilă la nivel regional, la momentul
derulării cercetării şi întocmirii evaluării, octombrie 2012, în particular cu privire la
consumul de energie, productivitatea resurselor şi utilizarea resurselor regenerabile de
energie.
 Incongruenţa unor date incluse în rapoartele anuale privind starea factorilor de mediu la
nivel regional.
 Referinţe temporale diferite pentru indicatorii naţionali şi regionali ca şi pentru seriile
de timp, unele valori fiind disponibile la 2010, altele la 2011 etc.
 Realizarea evaluării în octombrie 2012 în baza datelor disponibile pentru anii 2011, 2010
sau chiar 2009 (abandonul şcolar).
 Interesul scăzut manifestat de părţile/factorii interesaţi inclusiv societatea civilă şi
mediul de afaceri în purtarea unui dialog pe tema dezvoltării durabile la nivel naţional şi
regional.
 Selectarea unui număr de priorităţi şi obiective strategice materializate prin cei 24 de
indicatori incluşi în indexul regional s-a făcut luând în considerare aspectele esenţiale
pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, analiza la nivel de judeţ fiind astfel limitată.
 Necesitatea aprofundării unor teme rezultate ca fiind critice pentru dezvoltarea durabilă
a regiunii şi care se impun a fi detaliate prin studii suplimentare.
 Consultare limitată cu factorii locali cu privire la selecţia setului de indicatori incluşi în
indexul dezvoltării durabile a Regiunii Vest.
 Inexistenţa la nivel regional a unei baze de date fiabile cu firmele mari şi mijlocii din
zonǎ.
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12. PROPUNERI ȘI SUGESTII CU PRIVIRE LA VIITOARELE EVALUĂRI ALE
INDICELUI
Reluarea evaluării nivelului de dezvoltare durabilă a Regiunii Vest pe baza indexului elaborat
prin prezentul proiect va reprezenta un demers util în măsura în care în perioada dintre
evaluări, în regiune se va implementa, în mod integrat şi sistematic, un ansamblu de măsuri
menite să îmbunătăţească semnificativ anumiţi indicatori a căror valoare actuală reflectă zone
cu risc ridicat.
Din această perspectivă, intervalul de timp între două evaluări succesive poate varia în funcţie
de proiectele derulate care să fi adresat fundamental, aspectele evidenţiate ca fiind critice
pentru un viitor durabil al regiunii precum nivelul de instruire şi competenţele populaţiei active,
bunăstarea locuitorilor din localităţile rurale, mortalitatea infantilă, abandonul şcolar, rata
scăzută a inovaţiei şi activităţile limitate de cercetare şi dezvoltare.
Pentru menţinerea comparabilităţii, este preferabil să se utilizeze acelaşi set de indicatori şi de
formule de calcul aplicate la evaluarea iniţială. Cu toate acestea, în cazul în care sunt
identificate şi alte aspecte importante pentru dezvoltarea durabilă a regiunii, lista indicatorilor
rămâne deschisă, comparabilitatea fiind asigurată de menţinerea sistemului de notare de la 1 la
10. De asemenea, având în vedere că scorurile acordate pentru fiecare indicator depind de
referinţa considerată (Regiunea Bucureşti-Ilfov, obiectivele Europa 2020 prin ţintele asumate
de Guvernul României, media UE sau media naţională), este important ca, la fiecare reluare a
evaluării sa se elaboreze şi o analiză de context pentru a se determina în ce măsură se mai
justifică menţinerea acestor baze de comparaţie sau este necesară reconsiderarea lor.
Totodată, ar fi recomandabil ca, la reluarea evaluării indexului de dezvoltare durabilă regională
să existe o mai mare implicare din partea principalilor furnizori de date prezenţi şi în zonă atât
la nivel judeţean cât şi regional şi calcularea acestora la o dată cât mai apropiată de momentul
efectuării evaluării pentru a surprinde situaţia existentă şi nu pe cea deja trecută.
Ar fi de asemenea recomandabil, stabilirea unor canale de comunicare cel puţin cu firmele mari
din regiune, întrucât dezvoltarea durabilǎ la nivel de regiune şi implicit de agent economic,
presupune asumarea voluntarǎ a unor ţinte de reducere a consumurilor materiale şi energetice,
ceea ce implicǎ investiţii suplimentare acompaniate de acceptarea reducerii, pe termen scurt şi
mediu, a profiturilor financiare. În acest context, s-ar putea evalua introducerea, pe plan
regional, a unor pârghii de stimulare a dezvoltǎrii durabile la nivelul companiilor ca de exemplu
achiziţii publice „verzi”.
Indexul dezvoltării durabile regionale, prin evaluările realizate la diferite momente de timp, ar
putea deveni un instrument de analiză a eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor europene
alocate regiunilor pentru perioada următoare de programare 2014 -2020.
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13. ANEXE
13.1 Anexa I - Metodologia de calcul al scorului pentru indicatorul ”Calitatea aerului”
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător stabileşte următoarele valori limită
pentru protecţia sănătăţii umane pentru poluanţii consideraţi:
Perioada de
mediere
Dioxid de sulf
(SO2)
o oră
24 de ore

Valoarea-limită

350 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 24 de ori într-un an
calendaristic
125 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 3 ori într-un an
calendaristic

Dioxid de azot
(NO2)
200 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 18 ori într-un an
calendaristic
An calendaristic 40 µg/m3
PM10
50 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an
o zi
calendaristic
An calendaristic 40 µg/m3
o oră

Dioxid de sulf
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător permite depăşirea valorii limită orare
a concentraţiei dioxidului de sulf de maximum 24 de ori într-un an calendaristic, fără a avea un
impact asupra sănătăţii umane. Pornind de la acest număr maxim permis de depăşiri ale
concentraţiei orare s-a definit modul în care se va cuantifica calitatea aerului în raport cu acest
parametru.
Scor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Număr depăşiri valoare limită
orară SO2
<6
[6 – 11]
[12 – 17]
[18 – 24]
[25 – 37]
[38 – 49]
[50 – 74]
[75 – 100]
[101 – 150]
> 150
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Dioxid de azot
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător permite depăşirea valorii limită orare
a concentraţiei dioxidului de azot de maximum 18 de ori într-un an calendaristic, fără a avea un
impact asupra sănătăţii umane.
Scor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Număr depăşiri valoare limită
orară NO2
<6
[6 – 8]
[9 – 13]
[14 – 18]
[19 – 23]
[24 – 33]
[34 – 43]
[44 – 63]
[64 – 85]
> 85

PM10
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător permite depăşirea valorii limită zilnice
a concentraţiei PM10 de maximum 35 de ori într-un an calendaristic, fără a avea un impact
asupra sănătăţii umane.
Scor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Număr depăşiri valoare limită
zilnică PM10
<9
[9 – 17]
[18 – 26]
[27 – 35]
[36 – 45]
[46 – 55]
[56 – 74]
[75 – 100]
[101 – 150]
> 150

102
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

13.2 Anexa II - Metodologia de calcul al scorului pentru indicatorul “Particule în suspensie”
Conform datelor raportate de ARPM Timiş pentru anul 2011, s-au înregistrat o serie de depăşiri
ale valorii limită zilnice pentru parametru PM10. Metoda de referinţă pentru acest indicator este
cea gravimetrică. În cazul în care nu au fost date disponibile, s-au folosit datele provenite din
determinarea nefelometrică a acestui parametru. Prezentăm în tabelul următor staţiile şi
numărul de depăşiri.

Scor
Valori
depăşite
PM10grv

Judeţul Caraş Severin
2011 la CS-1 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 26 ori).
2011 la CS-2 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 6 ori).
2011 la CS-3 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 5 ori).
2011 la CS-4 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 3 ori).
Judeţul Hunedoara
2011 la HD-1 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 16 ori )
2011 la HD-2 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 32 ori )
2011 HD-3 nu a funcţionat
2011 la HD-4 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 24 ori )
2011 la HD-5 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 ( de 1 ori)
Judeţul Timiş
2011 la TM-1 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 ( de 64 ori)
2011 la TM-2 nu există date disponibile
2011 la TM-3 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 ( de 24 ori)
2011 la TM-5 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 ( de 56 ori)
2011 la TM-6 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 ( de 10 ori)
Valori
Judeţul Arad
depăsite
2011 la AR-1 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 14 ori)
PM10
2011 la AR-2 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 12 ori)
nefelometric 2011 la AR-3 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 (de 10 ori)
Judeţul Timiş
2011 la TM-4 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 ( de 9 ori)
2011 la TM-7 s-a depăşit limita de 50 µg/m3 ( de 17 ori)

8
10
10
10
9
7
8
10
4
8
4
9
9
9
9
9
9

Total 17 staţii cu depăşiri
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13.3 Anexa III – Sinteza temelor majore incluse în chestionarul elaborat pentru companiile mari
din Regiunea Vest şi a rǎspunsurilor primite
Chestionarul elaborat a fost centrat pe temele majore, consacrate, ale dezvoltǎrii durabile la
nivel de companie, fiind adresat în principal companiilor mari din Regiunea Vest. Invitaţia de
participare a fost transmisǎ şi firmelor mijlocii cu activitǎţi susceptibile a avea impact de mediu
însǎ rǎspunsurile primite au fost reduse numeric şi nerelevante întrucât, din informaţiile
completate şi discuţiile purtate, a reieşit faptul cǎ, pentru companiile contactate, dezvoltarea
durabilǎ semnificǎ, în principal, continuitatea activitǎţii pe termen scurt şi mediu şi nu
integrarea aspectelor privind protecţia mediului şi conservarea resurselor în modelele lor de
afaceri.
Pentru companiile mari din Regiunea Vest, cel puţin la nivel teoretic, conceptul este cunoscut,
entitǎţile respective indiferent de natura capitalului, au preocupǎri pe temǎ dar limitate,
considerând în unele domenii cǎ respectarea legislaţiei specifice este suficientǎ pentru un viitor
durabil. Niciuna din companiile intervievate nu a desemnat un responsabil cu dezvoltarea
durabilǎ dar toate considerǎ pe termen mediu, dezvoltarea durabilǎ ca o prioritate pentru
Regiunea Vest.
Tabelul urmǎtor prezintǎ o sintezǎ a rǎspunsurilor primite din partea companiilor mari cu
impact de mediu, publice şi private, cu capital autohton şi strǎin.
Nr.
crt
1

Temǎ

Rǎspuns

Preocupǎri generale Companiile mari sunt în general preocupate de atingerea unor
în
domeniul obiective de mediu superioare celor impuse de cadrul legal în
dezvoltǎrii durabile. vigoare. Firmele de anvergurǎ, cu capital strǎin, companii
transnaţionale, raporteazǎ indicatorii privind dezvoltarea
durabilǎ a afacerilor din România cǎtre managementul superior.
Aceastǎ preocupare este reflectatǎ şi prin obţinerea unor
certificǎri recunoscute internaţional din categoria 18000
(securitatea muncii) şi 14000 (mediu). De subliniat cǎ şi
companiile româneşti, în special cele de utilitǎţi cu capital
majoritar de stat, sunt racordate la temele dezvoltǎrii durabile
cel puţin la nivel conceptual.

2

În majoritate, companiile mari, nu au desemnat un responsabil
pentru dezvoltare durabilǎ şi nu existǎ o practicǎ generalǎ de
caracterizare a produselor proprii printr-o analizǎ a ciclului de
viaţǎ.
Preocupǎri
în Egalitatea de gen este privitǎ în general numai prin prisma
domeniul egalitǎţii respectǎrii cadrului legal fǎrǎ implementarea de mǎsuri
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de gen, incluziunii suplimentare care sǎ sprijine realizarea efectivǎ şi monitorizarea
sociale,
securitǎţii situaţiei existente în practicǎ.
muncii şi sǎnǎtǎţii
angajaţilor.
Cu privire la incluziunea socialǎ, rǎspunsurile au fost mai
nuanţate, existând la nivelul firmelor mari, indiferent de natura
capitalului, iniţiative legate de locuri de muncǎ adapate pentru
angajarea de persoane cu dizabilitǎţi.

3

4

5

Referitor la securitatea muncii şi sǎnǎtatea angajaţilor,
rǎspunsurile au fost majoritar confirmative, companiile
româneşti şi strǎine fiind preocupate de asigurarea securitǎţii
angajaţilor, ţinând evidenţa accidentelor de muncǎ, organizând
periodic sesiuni de instruire în acest sens.
Preocupǎri
în În general, având în vedere şi prevederile legale, companiile au
domeniul protecţiei desemnat un responsabil de mediu care sǎ monitorizeze
mediului
inclusiv aspectele sensibile cu privire la impactul activitǎţilor
conservarea
desfǎşurate de companii asupra mediului înconjurǎtor.
resurselor.
În majoritate, companiile mari şi-au stabilit ţinte valorice de
reducere a consumurilor materiale şi energetice pe termen
mediu cel mai probabil anticipând creşteri de preţuri prin
liberalizarea gradualǎ a pieţelor de energie şi prin impunerea de
noi constrângeri legislative din partea UE cu privire la emisiile
de GES. În schimb, companiile nu au realizat investiţii în surse
alternative de energie (solarǎ, geotermalǎ, biomasǎ etc.).
Preocupǎri
în Cu privire la activitǎţile de cercetare şi dezvoltare derulate de
domeniul
firme care sǎ contribuie la viitorul durabil al acestora,
activitǎţilor C&D&I rǎspunsurile au fost rezervate oscilând între „nu ştiu/nu
conexe dezvoltǎrii rǎspund” şi negativ, majoritare fiind cele negative.
durabile.
Totuşi companiile au rǎspuns mai mult pozitiv în legǎturǎ cu
investiţiile preconizate pentru reducerea consumurilor
materiale şi apelarea în acest sens la fonduri nerambursabile
Un viitor durabil Toate companiile intervievate considerǎ dezvoltarea durabilǎ, o
pentru companii şi prioritate atât pentru viitorul propriu cât şi pentru cel al
regiune.
Regiunii Vest.
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