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PREFAȚĂ

Dezvoltarea
şi creşterea economică au devenit o
preocupare dominantă a ultimelor secole, constituind , în prezent ,
un obiectiv declarat al politicilor economice.
Ca noțiune, termenul de dezvoltare se identifică frecvent
cu cel de creștere, deşi nu sunt sinonimi.
Dezvoltarea exprimă fenomenul de transformare calitativă
necuantificabil direct prin indicatori statici, a condițiilor de
producție (investiții) a structurilor economice, politice, şi sociale, a
modului de viață, a calității vieții, a conştiinței umane (se au în
vedere schimbările de concepții şi mentalități față de actul
producției, al consumului etc), a mediului înconjurător etc, a
coportamentului general al sistemului economico-social considerat
ca un tot.
Creşterea expimă un fenomen de extindere a activităților
economice dintr-un teritoriu, “cantitativ” şi cuantificabil cu ajutorul
unor indicatori statici redați în formă valorică sau fizică: volumul şi
evoluția producției, dinamica produsului intern brut (PIB), numărul
şi evoluția locurilor de muncă, nivelul şi evoluția veniturilor
populației etc. Programele economice care generează creştere, pun
accentul pe extinderea capacităților de producție, pe extinderea
piețelor, pe creşterea vânzărilor, pe crearea imediată a locurilor de
muncă, pe reducerea şomajului şi pe creşterea veniturilor.
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Obiective, compețente specifice
Obiectivul general al disciplinei
este înțelegerea
comparativă a structurilor din domeniul economiei teritoriale,
însușrea unei metodologii de analiză, perceperea coerenta a
elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc economia
asezarilor rurale si urbane, indidualizarea factorilor si mecanismelor
care determina dezvoltarea economica la nivel local, cunoasterea
rolului care revine comunitatilior locale in procesul evolutiei
economice si sociale.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi
capabili să:
Explice dezvoltarea economică sustenabilă
Descrie dinamica economică a teritoriului
Utilizeze adecvat terminologia referitoare la economia
teritorială sustenabilă
Analizeze relationarea fenomenelor economico-sociale la
scara locala, regionala, nationala
Calculeze indicatorii specifici economiei teritoriale
Competente profesionale urmărite :
Capacitate de interpretare și sinteză interdisciplinară a
studiilor, materialelor grafice și cartografice ;
Cunoaștera și înțelegerea teoriilor, principiilor și metodelor
de analiză, a fenomenelor privind economia teritorială;
Formarea unei capacități de analiză a contextului economic
contemporan pentru a putea evalua opurtunitățile și riscurile de
dezvoltare economică;
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Utilizarea adecvată si explicarea corespunzătoare a
terminologiei, conceptelor, teoriilor,modelelor specifice perivind
dezvoltarea economică în contextul dezvoltării sustenabile;
Utilizarea metodelor și tehnicilor de analiză specifice
dezvoltării teritoriale.
Spirit critic, capacitate constructivă de abordare
aproblematicii domeniul deconomiei teritoriale.
Obiectivele principale ale unei dezvoltari economice
sustenabile se structurează în jurul unor preocupări de bază:
- dezvoltarea socio - economică echilibrată;
- ameliorarea condițiilor de viață;
- gestionarea durabilă a resurselor naturale;
- utilizarea rațională a terenurilor;
- corelarea selectivă a propunerilor de dezvoltare
sectorială în cadrul planurilor de amenajare a
teritoriului.
Atunci când organizarea vizează un set de măsuri corective
adoptate în vederea îmbunătățirii confortului ea trebuie să parcurgă
o serie de etape:
- Elaborarea proiectului de interes major pentru
comunitate, stadiu în care sunt identificate
problemele ce trebuie soluționate, sunt formulate
obiectivele şi prioritățile de acțiune precum şi
activitățile prin care acestea vor fi îndeplinite. Este
necesară şi o implicare activă a membrilor comunității
prin conştientizare acestora asupra importanței
procesului de restructurare.
- Stabilirea metodelor de intervenție;
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-

-

Derularea procesului de organizare pe baza
strategiilor de dezvoltare şi planurile de dezvoltare
locale;
Monitorizarea procesului de organizare, cu caracter
permanent.
Noțiuni introductive

În general, teoriile de dezvoltare economică au acordat o
atenție mai mare considerentelor macroeconomice (măsuri de
deschidere a pieței, asigurarea drepturilor asupra proprietății,
stabilitate politică, investiții în educație, principii de guvernământ
democratice etc.), minimizând sau neluând în calcul într-un mod
serios importanța regiunii, definită ca un sistem de bunuri şi servicii
relaționale („assets”) în procesul de dezvoltare economică (Scott A.
J., Storper M., 2003).
Dinamica economică şi organizarea spațială sunt explicate
şi prin prisma raportului existent între activităţile de bază (primare)
– furnizează bunuri pentru export - şi activităţile secundare sau
industriile locale (auxiliare) – bunuri şi servicii destinate consumului
sau sectorului primar, respectiv prin localizarea spațială a celor
două tipuri majore de activități şi ponderea lor în structura
activităților economice. Gradul de concentrare şi dominanța uneia
sau a altei categorii furnizează informații despre dinamica urbană
consecință a dinamicii fluxurilor intra şi extraurbane. Dominanța
domeniilor de bază va genera profit pentru oraş, profit materializat
prin îmbunătățirea calității vieții şi a confortului urban, o creştere a
puterii de cumpărare a populației, garanție a posibilității de
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susținere a unor activități superioare şi, deci, prin modificări de
ordin calitativ şi cantitativ ale peisajului urban.
Intensificarea globalizării aduce în prim plan din ce în ce mai
mult rolul regiunilor în dezvoltarea economică, acestea fiind
considerate elemente active şi cauzale ale dezvoltării economice
Acestea sunt considerate locuri în care sunt concentrate cele mai
avansate forme de dezvoltare economică şi inovare.
După unii autori, dezvoltarea economică se referă la
capacitatea regiunilor de a produce (şi vinde) bunuri şi servicii, şi
prin urmare capacitatea populației de a câştiga venituri.
Disparitățile de dezvoltare regională se referă la diferențele dintre
regiuni în capacitatea acestora de a furniza oportunități de a câştiga
venituri pentru locuitorii săi (Polese M., 1999).
După alți autori, dezvoltarea econonomică „presupune
utilizarea resurselor (în primul rând a celor locale, dar şi a celor
atrase din mediul național şi internațional) pentru creşterea
competitivității generale a teritoriului, creşterea gradului de
adaptabilitate a componentelor de producție şi funcționale la
necesitățile de ajustare structurală (pentru satisfacerea nevoilor
regionale şi naționale) şi, în ultimă instanță, din perspectivă
macroeconomică, pentru reducerea decalajelor între diferitele
componente din structura spațiului economic național” (Jula D.,
2002).
În literatura de specialitate sunt utilizați mai mulți termeni
legați de diferențele de dezvoltare dintre regiuni. Cel mai folosit
termen este cel de „disparitate regională”, dar pe lângă acesta se
mai foloseşte şi termenii de „decalaje de dezvoltare” sau
„inegalități regionale”. Se consideră că inegalitățile se transformă în
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disparități atunci când acestea depăşesc amplitudinea de 30%
(Constantin L., 2004, a).
În linii mari, obiectivele politicii de dezvoltare pot fi reduse
la două (Constantin L., 2004, a):
maximizarea creşterii economice la nivel național
(eficiență);
reducerea disparităților interregionale (echitate).
Conflictul dintre creşterea economică la nivel național
(eficiență) şi echitate interregională constituie una dintre cele mai
importante dileme în dezvoltarea regională. Pe de altă parte, se
consideră că disparitățile socio-economice între regiuni afectează şi
se va transforma în inegalități privind oportunitățile generației
viitoare, altfel spus inegalitățile se reproduc de-a lungul timpului
(Gill I. şi Kharas H., 2007).
Inegalitatea poate avea efecte negative asupra investițiilor
productive şi în special asupra capitalului uman. Este recunoscut
faptul că există o capacitate diferită de a investi în capitalul uman şi
cel fizic are consecințe asupra gradului de disparitate a veniturilor.
Cu alte cuvinte, cu cât disparitățile sunt mai mari, cu atât creşterea
economică afectează populația mai săracă. Pe de altă parte,
disparitățile regionale generează o serie de efecte care determină
întârzierea sau frânarea creşterii economice, pot constitui factor de
inflație, atrag costuri ridicate de susținere a dezvoltării în regiunile
dezvoltate. Nu în ultimul rând, există şi un argument de ordin
politic, inegalitățile de dezvoltare, mai ales atunci când se suprapun
şi corespund şi cu diviziuni etnice şi religioase constituie o sursă de
instabilitate socială şi politică care afectează dezvoltarea durabilă
(Gill I. şi Kharas H., 2007).
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Teorii și modele ale dezvoltării și localizărilor economice
Teorii neoclasice
a) Teoria costului minim, formulată de Weber (1909) se
bazează pe existența a 3 factori care influențează localizarea
industriei:
costurile de transport, forța de muncă (factori
regionali),
forțele de aglomerare sau dezaglomerare (factor
local).
Weber încearcă să explice un anumit nivel de corelație dintre
o industrie, sursele de materii prime și piața de desfacere.
Opțiunea finală de localizare depinde de raportul dintre costul de
transport și cel al forței de muncă.
Sunt recomandate două localizări optime: în apropierea
sursei de materii prime (în cazul unor industrii mari consumatoare)
sau în apropierea pieței de desfacere (în cazul industriilor care
produc mărfuri cu o valoare adăugată mare).
b) Teoria costurilor de transfer (Hoover, 1937) include și
costurile intermediare (de distribuție) la care se adaugă costurile de
întreținere, asigurările, taxele financiare. Sunt acceptate 3 localizări
optime: în apropierea sursei de materii prime, a pieței de desfacere
sau o poziție intermediară – acolo unde prețul de livrare este
inferior celui practicat de o firmă concurentă. Se are în vedere rolul
factorului timp și al adaptărilor la dinamica echilibrului spațial.
c) Teoria piețelor de desfacere (a profitului maxim),
elaborată de Losch (1940) este primul model care concepe
localizarea industriei în mod etapizat. Teoria sa pleacă de la un
singur producător care se instalează în la momentul T1, are un
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anumit preț de livrare și beneficiază de o anumită piață de
desfacere. Ulterior, la momentul T2 apar mai mulți producători care
deservesc segmente diferite de piață. Spațile rămase libere între
producători atrag alți producători, rezultând o restrângere a
piețelor sub forma unor hexagoane regulate (teoria este inspirată
de teoria locurilor centrale, elaborată de W. Christaller). Losch nu
ține seama de variațiile spațiale ale costurilor de producție,
distribuția inegală a populației și resurselor, de accesibilitatea
condițiilor locale, dar sunt evidențiate dimensiunile temporale și
spațiale ale localizării industriei.
d) Teoria competiției între firme (Palander, 1953) consideră
că localizarea optimă este în funcție de mărimea pieței de
desfacere. Se pornește de la ideea că două întreprinderi fabrică
același produs în condițiile unei piețe de desfacere lineare, iar
zonarea pieței între cei doi este dependentă de cheltuielile de
transport și costurile de producție.
e) Teoria suprafețelor de profit (Smith, 1966) încearcă să
demonstreze că alegerea unei locații este restrânsă doar la zonele
unde se poate obține un anumit profit, separate de anumite limite,
care variază în funcție de costuri și venituri. Se acceptă ideea
existenței unui spațiu heterogen, zonele de profit ale oricărei
industrii fiind discontinue.
Aceste teorii prezintă următoarele lipsuri:
nu au capacitatatea de a oferi un cadru explicativ
general;
nu pot să cuantifice ponderea fiecărui factor de
localizare;
reduc realitățile la ipoteze;
elimină procesele sociale din motivațiile localizării.
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Teorii moderne
Aceste teorii au apărut din modul de înțelegere a teritoriului
și din obiectivele procesului de organizare a spațiului geografic.
a) Teoriile comportamentaliste consideră că forța principală
care guvernează procesul de localizare este atitudinea fiecărui
întreprinzător formată din motivații, valori preferințe, percepții.
Mecanismele decizionale se bazează pe 2 elemente:
cantitatea de informații nu este completă, iar
abilitatea individului de a o utiliza este limitată
(comportamentaliștii înlocuiesc termenul de
localizare optimă, folosit de neoclasici, cu cel de
localizare satisfăcătoare);
caracteristicile psihologice ale individului referitoare
la la capacitatea de adaptare, obișnuințe, coordonate
personale (statut social, nivel cultural, educație,
vârstă, aspirații).
Încercarea de a conceptualiza relația dintre cantitatea de
informații disponibile și abilitatea factorilor de decizie de a le utiliza,
s-a finalizat în construirea matricei comportamentale (A. Pred,
1967). Aceasta operează cu omul economic, care nu are
corespondent în realitate pentru că, pe măsură ce întreprinzătorii
devin din ce în ce mai bine informați, condițiile economice se
schimbă. Selecția finală a localizărilor se află sub influența unor
factori calitativi denumiți , costuri ale satisfacției sau insatisfacției.
Meritul analizelor comportamentaliste este faptul că se
combină necesitatea încorporării preferințelor și reprezentărilor
individuale în explicarea variabilității modelelor spațiale ale
activității industriale.
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b) Teoriile structuraliste (radicale) pun organizarea
spațiului sub imperiul distribuției capitalului și contextului istoric.
Atitudinea individuală este impusă de procesele economice,
politice, sociale. Explicațiile acestor teorii încearcă să coreleze
activitatea economică individuală cu structura societății, dominată
de marile întreprinderi.
Localizarea industriei este determinată de caracteristicile
producției și mai puțin de factorii de localizare, fiind în principal un
proces social structurat de de relatiile capital-forța de muncă și de
orientarea politică. Aceste teorii recunosc că dezvoltarea economiei
capitaliste se produce prin tensiunile dintre centru și periferie.
O trăsătură dominantă – contrară neoclasicilor – este că
explicațiile modelelor economice sunt exterioare acestora, izvorând
din natura proceselor și tipul structurilor economice generale. Orice
mod de producție este înlocuit cu altul, rezultă că deciziile de
localizare sunt specifice unei anumite perioade de timp.
Schimbările de localizare sunt cauzate de doi factori :
evoluțiile internaționale și naționale conduc la
modificări ale cerințelor pe care fiecare industrie le
stabilește în alegerea unei noi localizări;
mediul geografic se modifică astfel încât
oportunitățile de localizare se pot schimba în urma
redistribuirii populației și a dezvoltării infrastructurii
de transport.
Aceste teorii subestimează procesele reale care apar la un
anumit moment în timp , într-un anumit loc. Ele consideră că
întreprinzătorii se comportă într-un mod relativ standardizat
datorită apartenenței la o anumită clasă socială, ignorând variațiile

13

comportamentului economic la nivelul firmelor sau individual,
ignorând factorii restrictivi ai localizării industriale.
c) Teoriile sistemice consideră organizarea spațiului sub
impactul interdependențelor spațiale generate de industrie. Ele
sunt bazate pe spațiul geoeconomic, temele fiind organizare,
interacțiune, creștere, ierarhie, reglare, studiate, fie la nivelul
întreprinderii, fie la nivelul economiei regionale în cadrul căreia
industria este văzută ca responsabilă pentru procesele de creștere și
dinamică.
Sunt identificate procesele de delocalizare a activităților
industriale, și implicit, de descentralizare a funcțiilor, de difuzie a
industriei în interiorul ierarhiei urbane,
de apariția unor noi
raporturi oraș -industrie. Se arată că industriile tradiționale
părăsesc mediul urban, iar cele moderne sunt acceptate în interiorul
acestuia. De asemenea, activitățile de conducere rămân în nucleul
urban, iar cele de producție migrează spre exterior.
Se constată inversarea relației de cauzalitate dintre
industrie și oraș: dacă inițial industria era elementul motor în jurul
căruia se organiza orașul, în prezent, industria de vârf este
dependentă de infrastructura socială și tehnologică oferită de
industrie.
La nivel regional, mecanismele de dezvoltare sunt
guvernate de creșterea urbană și industrială. S-au conturat două
opinii divergente:
una, care privilegiază cauzele exogene, bazându-se
pe rolul industriilor de a se dezvolta prin ele însele și de a difuza
creșterea;
alta, care impune cauzele endogene în geneza
proceselor de dezvoltare, concretizate de economiile de
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aglomerație, responsabile pentru concentrarea
informațiilor
specializate și multiplicarea schimburilor.
Noile forme de organizare a întreprinderilor, mai puțin
ierarhizate și piramidale au fost însoțite de un proces dual
contradictoriu, de delocalizare, difuziune a producției, dar și de
centralizare a managementului la nivele superioare. Noul mit al
producției industriale este reprezentat de sistemul flexibil de
producție, ușor adptabil la cerințele pieșei.
Dialectica global-local a definit două noi realități:
rețelele globale prin care se realizează
internaționalizarea producției și coeziunea
sistemului mondial;
întreprinderile integrate local, legate de intimitatea
structurilor sociale și tehnice ale mediului industrial.
Modelul Burgess surprinde elemente esențiale ale ordinii
sociale în oraşele industriale de la începutul secolului XX. Conform
acestei teorii zonele funcționale ale oraşului sunt dispuse
concentric, în jurul centrului de afaceri, sub forma unor areale
inelare, cu diferite utilizări. La baza structurii urbane stă noțiunea
de competiție: competiție imobiliară (caracteristicile spațiale ale
terenului care devine sursă de profit), respectiv, competiție între
grupurile sociale (menținerea distanței între diferitele grupuri
sociale). Ambele tipuri de competiție au la bază motivația socială,
segregarea urbană – socială şi funcțională - fiind rezultatul unor
decizii comportamentale, generând peisaje specifice.
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C e n tru
c iv ic

Zonă de
tranziţie
Cartiere
muncitore şti
Z o nă
r e z id e n ţia lă
m o d e rn ă

Periferie

Structura urbană conform modelului zonelor concentrice
Modelul sectorial, elaborat de Hoyt, explică dezvoltarea
zonelor rezidențiale de lux şi a spațiilor de producție în lungul
axelor de acces principale, corelând dinamica intraurbană a
populației, respectiv a zonelor rezidențiale, cu cea a zonelor de
producție, constatându-se o extindere radială mai mult decât
zonală a oraşului. Hoyt aduce în prim plan elementul social,
puterea economică a populației - pe măsură ce populația cu venituri
ridicate se va muta în locuințe noi, vechile cartiere rezidențiale vor fi
ocupate de cei cu venituri scăzute – pe care îl asociază cu anumite
elemente ecologice.
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Modelul sectorial al lui Hoyt
Modelul nucleelor multiple se aplică oraşelor moderne ce
dispun de centre de atracție multiple, cu funcții diferite, legate între
ele de axe de transport. În oraşele mari spațiul nu poate fi organizat
în jurul unui singur centru, ci în jurul mai multor centre secundare,
generate de creşterea urbană şi a distanței față de centrul inițial.
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Modelul mozaicului urban porneşte de la premisa conform căreia
oraşul reflectă societatea modernă complexă, forțele care fac
distincția între societatea modernă de cea tradițională, dând formă
oraşului. Shevky şi Bell identifică trei categorii de forțe majore: abilități
profesionale superioare, necesare unei societăți industriale de succes;
structura familială modificată în societatea postbelică; mobilitatea
rezidențială în creştere care determină o reorganizare a spațiului urban
în funcție de rasă şi apartenența etnică. În funcție de raporturile ce se
stabilesc între aceste macro-forțe, în peisajul urban se vor individualiza
areale sociale, ce includ persoane cu un nivel de trai asemănător,
acelaşi stil de viață, aceeaşi moştenire culturală.
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Indiferent de modelul adoptat, organizarea economic a
teritoriului are ca scop general îmbunătățirea calității vieții, în
conformitate cu principiile dezvoltării durabile O așezare umană
sustenabilă va fi cea care va avea capacitatea de a-şi reconcilia
locuitorii cu natura. Dincolo de a fi un proces dinamic, planificarea
teritorială va trebui să ofere deschidere şi loc unor modificări
ulterioare ale spațiului, oferind ca soluție pentru marile transformări
teritoriale, micile transformări ale elementelor simple.
Axele și coridoarele de dezvoltare - planificare spațială
Planificarea unui coridor (axe) nu ar trebui să includă
doar management de acces, managementul modului de utilizare
al terenurilor sau management de mediu, ci toate aceste trei
componente trebuie integrate și interdependente, iar
implicațiile fiecărora dintre acestea trebuie identificate, adresate
și încorporate în măsuri de reglementare Jordaan, G. (2003).
Marrian (2001) și Jordaan (2003) consideră că urmatoarele
elemente și caracteristici sunt reprezentative pentru formarea și
funcționalitatea coridoarelelor (axelor) de dezvoltare:
- Conectivitate între nodurile principale. Aceasta implică
interacțiune și conectivitate între noduri. Acest element cheie
va facilita deschiderea piețelor și stabilirea unui acces adecvat
către oportunitățile de locuri de muncă.
- Densitate. Coridorul (axa) reprezintă consecința implicită
și explicită a unei densități ridicate de populație și activități
economice.
- Utilizare mixtă a terenurilor. Planificarea unei game mari
de utilizare a terenurilor în punctele focale de-a lungul rutelor
de transport urmărește dezvoltarea așa-numitei configurații
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„șirag de mărgele‖. Aceasta implicăa faptul că modul de
folosință a terenurilor trebuie mixat și proiectat într-un mod
simbiotic. Un mod mixt de utilizare a terenurilor contribuie la
minimizarea distanțelor și face posibilă prezența oamenilor
care să animeze străzile și să susțină serviciile locale. Este de
asemenea necesară existența unor terenuri disponibile, ușor
de livrat, având suprafațele necesare în parcele de mărimi
potrivite pentru activități economice și rezidențiale. De
asemenea, o utilizare intensivă mixtă a terenurilor este
necesară
pentru
asigurarea
opțiunilor consumatorilor,
economiilor de scară, pragurilor necesare pentru transportul
public, și pentru evitarea preferințelor de folosință comercială
(de catre municipalități din cauza taxelor mai mari). Aspectele
privind modul de folosință a terenurilor și transport ul trebuie
coordonate și circumscrise realităților socio-economice și sociopolitice.
-Transport multimodal. Pentru a avea succes, un coridor
(axă) de dezvoltare trebuie să ofere o gamă largă de opțiuni pentru
mobilitate și transport public pentru o varietate de utilizatori.
Aceasta nu doar va stimula utilizarea transportului public, ci va
permite și accesibilitate pentru un număr mare de populație cu
venituri diferite.
- Tendinţa spre dezvoltare. Trebuie să existe o predispoziție
naturală pentru dezvoltare într-un coridor (axă). Accesibilitatea
ridicată și relațiile simbiotice între diferite moduri de folosință a
terenurilor ar trebui manageriate pentru stimularea dezvoltării de-a
lungul coridorului.
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- Absenţa inhibitorilor. Inhibitorii economici și fizici pot
impiedica dezvoltarea unui coridor dacă echilibrul între mobilitate,
accesibilitate și activități nu este adresată.
- Nivel ridicat de accesibilitate și mobilitate. Pentru a
stimula creșterea și activitățile, este
importantă obținerea
unui
echilibru
între
mobilitate
și
accesibilitate.
Managementul acestui conflict potențial nu depinde atât de
cifrele generate în planurile privind managementul de acces, ci
depinde și de abordarea și tipul de dezvoltare, precum și de
obiectivele de mediu pe care coridorul are nevoie sa le
abordeze.
- Guvernanţă integrată și coordonată. Integrarea și
coordonarea
între
acțiunile departamentelor/agențiilor
sectoriale responsabile pentru politica de folosință a
terenurilor și managementului, planificării transportului și
investițiilor în infrastructură și a întreținerii acesteia reprezintă
un imperativ pentru asigurarea acțiunilor pentru realizarea unei
viziuni a coridorului.
- Stabilitate zonală. Fără o certitudine pe termen mediu
și lung a situației economico- sociale și politice a zonei în coridor
(axă), investitorii vor ezita să facă investiții într-o astfel de zonă.
- O imagine favorabilă. Cercetările arată necesitatea
unei imagini favorabile în cadrul publicului larg, mediei și
potențialilor investitori atât asupra coridorului cât și a ariei în care
se află localizat.
- Cerinţe comportamentale. Este necesară o atitudine
cooperantă, constructivă a tuturor cetățenilor și o cultură a
utilizării transportului în comun.
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Problema abordării coridorului de dezvoltare nu este
atât o problemă de concept de planificare, ci derivă din faptul
că diferitele discipline au puncte de vedere complet diferite
asupra a ceea ce reprezintă un coridor.
Astfel, pentru economist, coridorul reprezintă un
instrument de dezvoltare și stimulare a dezvoltării de-a lungul
unei rute de accesibilitate pe baza unui anumit context economic.
Pentru inginerul de trafic, coridorul reprezinta o
problemă. Problema este aceea a echilibrului dintre
accesibilitate și mobilitate, dat fiind faptul că premisa de
bază a unui inginer de trafic este de a asigura un trafic sigur și
eficient.
Pentru planificatorul spaţial, managementul dinamicilor
modului de folosință a terenurilor este de o importanță
vitală. Presiunea crescută asupra utilizării terenurilor și
protecția componentei rezidențiale și a mediului trebuie
echilibrată prin reglementări specifice.
Pentru urbanist, coridorul reprezintă o oportunitate de a
crea un mediu urban, care să fie atrăgător, locuibil și să aibă o
intensitate și densitate de activități care să poată crea cel mai
ridicat nivel de urbanitate.
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Competivitatea, libertatea economică, investițiile străine elemente ale sustenabilității economice
Competitivitatea economică este un nou indicator pentru
evaluarea performanțelor economice şi sociale ale națiunilor,
introdus şi analizat de către Institutul Internațional pentru
Dezvoltarea Managementului din Lausanne, conform căruia
competitivitatea economică reprezintă ,,abilitatea unei ţări pentru a
crea valoare adăugată şi astfel, pentru a creşte nivelul de bunăstare
naţională prin administrarea activelor şi proceselor, prin agresivitate
şi atractivitate, prin abordări în termeni de globalitate şi proximitate,
precum şi prin integrarea tuturor acestor categorii de probleme într-un
model economic şi social robust”.
Forumul Economic Mondial defineşte competitivitatea la
nivel național ca fiind: „abilitatea unei ţări de a realiza rate de
creştere ridicate şi susţinute a PIB/locuitor”, iar OECD defineşte
competitivitatea națională astfel: „gradul la care o naţiune poate, în
condiţiile unei pieţe libere şi a unor condiţii corecte de derulare a
activităţilor economice şi comerciale, să producă bunuri şi servicii
capabile să satisfacă cerinţele de pe pieţele globalizate, în paralel cu
menţinerea sau extinderea venturilor reale ale populaţiei pe termen
lung”.
Porter subliniază caracterul profund dinamic al
competitivității, arătând ca ea devine tot mai puțin o problemă de
maximizare a rezultatelor în cadrul unor constrângeri stricte şi tot
mai mult dependentă de capacitatea statelor de a genera acel
mediu şi a firmelor de a acționa în acea manieră care să conducă la
îmbunatățirea calității factorilor, la creşterea productivității în
utilizarea lor, la crearea de noi factori. El optează pentru
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interpretarea competitivității ca decurgând în mod esențial din
productivitatea cu care o națiune îşi utilizează resursele într-un tip
de activitate economică, avantajul competitiv localizând acel nivel
al productivitatii care permite firmelor sa realizeze pe piata
internationala exporturi substantiale şi susținute către un numar
semnificativ de țări sau să genereze importante fluxuri de ISD.
(Porter, Michael E.: "The Competitive Advantage of Nations", The
MacMillan Press Ltd., London, 1992).
Funcționarea unui sistem economic în condiții de
competitivitate este condiționată de funcționalitatea a trei
subsisteme: subsistemul produselor necomercializante (educație,
sănătate etc.), subsistemul produselor comercializante (materii
prime, produse finite) şi subsistemul produselor de interferență,
care asigură legătura între cele anterioare (transporturi,
telecomunicații, servicii financiare etc.).
În prezent sunt considerate țări cu o economie competitivă
cele care îndeplinesc următoarele condiții:
Facilitarea internaționalizării sectoarelor tradiționale;
Dezvoltarea sectorului comercializant în relație optimă cu
celelalte subsisteme;
Crearea cadrului legislativ necesar pentru un transfer rapid
de informații;
Raportul optim între atractivitate şi “agresivitate” (vezi
SUA);
Capacitatea de adaptare a sistemului economic la
schimbările previzibile sau imprevizibile (flexibilitatea).
Flexibilitatea unei grupări de interese (firmă, sector
economic, economie națională) este dată de capacitatea acesteia
de adaptare la schimbările aşteptate sau nu, combinată cu
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potențialul de a genera rapid variația parametrilor sistemului în
noile condiții create. Rolul propulsor în progresul economic
contemporan îl dețin noile tehnologii informatice şi de comunicații,
precum şi metodele manageriale moderne. Aceşti neofactori de
producție, împreună cu factorii de producție "clasici" asigură
dezvoltarea economică de tip intensiv, creşterea productivității
muncii, precum şi diversificarea calitativă şi sortimentală a
produselor şi a serviciilor în concordanță cu nevoile complexe de
consum. În domeniul clusterelor putem studia procesele de creare a
unoştințelor, de inovare şi de generare a unor idei noi în cadrul
rețelelor
colaborativ-competitive
de
companii
şi
organizații.Impactul informaționalizării societății, în general, şi a
economiei, în special, permite întreprinderilor să se conecteze la
surse externe de informații comerciale, financiare, juridice,
manageriale etc. şi să-şi dezvolte relațiile cu comunitățile de afaceri
din care fac parte.
O concentrare excesivă geografică a întreprinderilor mici şi
mijlocii, nu se transformă implicit într-un avantaj competitiv durabil
cum se poate vedea în economiile din diferite țări. O analiză critică
arată că lipsa de succes comercial este o consecință directă a
inexistenței strategiilor colaborare, de rețele între aceste IMM-uri.
Problema care se pune este cum se naşte şi cum poate fi păstrat
avantajul competitiv în cadrul unui cluster ca structură colaborativă
inovativă. O posibilă soluție ar fi organizarea extinsă dinspre
interiorul firmei către exterior între comunitățile de afaceri din care
fac parte respectând astfel cei trei parametrii strategici: calitate,
cost şi timp.
Persistența inegalității dezvoltării în plan spațial, la orice
nivel teritorial, sugerează că orientarea de bază a strategiei
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dezvoltării competitivității regionale constă în prioritatea măsurilor
pentru integrarea spaţiului dezvoltării în defavoarea echilibrului
teritorial al creşterii economice. Această direcție de bază se explică
prin faptul că dezvoltarea competitivă în teritoriu depinde de alte
caracteristici esențiale ale localizării activității în spațiu pe lângă
criteriul tradițional al eficienței economice. Impactul asupra
consolidării competitivității este în acelaşi timp pozitiv şi negativ,
după cum dezvoltarea teritorială susține apariția unui potențial de
creştere şi face astfel posibilă:
- diversificarea ocupațiilor şi prin aceasta a specializării regionale;
- dezvoltarea capacităților de producție mai eficiente la dimensiuni
mai mari;
- monetizarea schimburilor printr-un circuit financiar adecvat
condițiilor regionale;
- consolidarea capitalului social în variate manifestări ca o sursă
directă a creşterii etc.
În acelaşi timp, prin acelaşi lanț cauzal, poate multiplica
efectele de regres prin:
- apariția concentrărilor de putere şi decuplarea producției de
nevoile reale;
- expunerea crescută la riscul financiar (fiscal, monetar);
- destrămarea legăturilor personale în favoarea celor de tip formal,
instituțional;
- efecte de rețea negative (de ex. congestia traficului, poluare) etc.
Libertatea economică este definită prin gradul de
constrângere pe care guvernul unei ţări îl exercită asupra producerii,
distribuirii sau consumului de bunuri şi servicii, dincolo de necesitatea
cetăţenilor de a-şi proteja şi menţine propria libertate. Pentru a
măsura libertatea economică, s-a ținut cont de 10 categorii de
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factori. Aceştia sunt: politica comercială, taxele fiscale impuse de
guvern, intervenția guvernului în economie, politica monetară,
investițiile străine, activitatea bancară şi financiară, salariile şi
prețurile, drepturile de proprietate, sistemul de reguli, activitatea
pieței negre.
Investiţiile străine directe (ISD) reprezintă fluxurile financiare
ăi nefinanciare (tehnologie, expertiză managerială şi de marketing)
care fac posibilă producţia internaţionalizată. ISD includ fondurile
investite direct în străinătate de societăţile transnaţionale, veniturile
reinvestite ale unei filiale şi fondurile luate cu împrumut de la firmamamă de către o filială a acesteia. Ele sunt considerate principala
sursă de finanţare a creşterii economice pe plan mondial, componenta
cea mi dinamică a fluxurilor economice internaţionale şi cea mai
importantă cale de transfer a tehnologiei care duce la stimularea
competitivităţii.
Existența unui impact pozitiv al investițiilor străine directe
(ISD) asupra competitivității țărilor receptoare este unanim
recunoscută, fie că este vorba despre firme investitoare, autorități
ale unor state-gazda, analişti ai fenomenului. Realizarea unui
important transfer de resurse productive (capital financiar,
tehnologie, expertiză manageriaă şi de marketing), deschiderea
accesului la noi piețe, restructurarea activității la nivel
microeconomic, generarea unor efecte de demonstrație şi
antrenare în restul economiei, la nivelul firmelor locale beneficiare
sau furnizoare ale filialelor străine, dirijarea de venituri sporite la
bugetul statului sub forma de taxe şi impozite, impulsionarea
exporturilor constituie tot atâtea coordonate de-a lungul cărora
sunt prezentate şi exemplificate efectele pozitive ale ISD în
economiile receptoare.
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Creşterea competiției obligă firmele să caute noi modalități
de mărire a eficienței, să transfere anumite activități de producție
pentru reducerea costurilor. Încetinirea economică a intensificat
presiunile competitive, iar Schimbările tehnologice au impus costuri
în scădere la transporturi şi comunicații («decesul distanței») şi au
condus la integrări mai eficiente ale operațiunilor la distanță.
Atragerea de ISD constituie o problemă fundamentală
pentru economiile în curs de dezvoltare, care promovează diferite
metode şi mijloace pentru ca intrările de capital străin să fie cât mai
mari. Ţările dezvoltate cunosc de câțiva ani o scădere procentuală a
intrărilor de investiții străine, dar pe ansamblu, ele continuă să
atragă de trei ori mai multe investiții decât țările din sud.
Activitățile terțiare si procesele economice
Apariția serviciilor pe prim planul vieții economice este
urmarea unui fenomen profund ce a avut loc în economie şi care
este numit „revoluţia serviciilor” sau “a doua revoluţie industrialã”.
Acest lucru reprezintă de fapt prestarea serviciilor după principiile
industriale. Numeroase segmente de servicii, cum ar fi cele de
producție sau cele care sunt implicate în activități de circulație, s-au
internaționalizat datorită creşterii rapide a sferei de influență a STN
din domeniul industriei prelucrătoare. Marile bănci, agenții de
publicitate, firme de consultanță, companii de transport sau lanțuri
hoteliere nu au făcut decât să le urmeze. Interactivitatea dintre
ramuri a determinat acest comportament.
Serviciile de afaceri au urmat clienții din industria
prelucrătoare, dar fenomenul a avut şi o incidență inversă, în sensul
că existența unei rețele globale de corporații prestatoare de servicii
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de afaceri a orientat stabilirea în spațiu a companiilor din industrie.
Companiile de servicii, prin internaționalizare, pot face chiar mai
mult, acționând şi asupra sectorului propriu şi determinând şi
internaționalizarea altor categorii de servicii.
Globalizarea clienților este principala cauză a globalizării
producătorilor de servicii. Prezența locală pe o piață nu este dictată
doar de caracteristicile serviciilor (intangibilitate, eterogenitate,
imposibilitatea stocării, necesitatea proximității fizice dintre
producător şi consumator) dar şi de dorința menținerii renumelui,
care acționează ca un certificat de garanție pentru client. Serviciile
bancare şi de asigurări, cele de publicitate şi serviciile profesionale
(consultanță juridică şi financiară, contabilitate şi audit, recrutarea
personalului înalt calificat, cercetarea pieței, sondarea opiniei
publice) sunt nevoite să ofere servicii de reputație mondială pentru
clienții anterior plasați pe piață.
STN au înțeles faptul că prezența comercială pe piață sau
tranzacțiile cu servicii desfăşurate prin intermediul filialelor asigură
continuitatea activității şi siguranță mai mare, gradul scăzut de
standardizare a serviciilor invalidând simplele activități de comerț.
STN din servicii încă de la început se orientează asupra ISD.
Fluxurile de ISD iau treptat locul modalităților clasice de comerț,
tendințele de liberalizare şi importanța tot mai mare care li se
acordă în negocierile comerciale ajutând
la propagarea
fenomenului.
Schimbările tehnologice din sectorul serviciilor au ajutat
procesul de internaționalizare prin intermediul STN. Acestea au
înlesnit:
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separarea procesului de producție în numeroase activități
dispersate sub aspect geografic, pentru a se valorifica avantajele
legate de costuri
conectarea şi controlarea diferitelor stadii ale procesului de
producție diversificat sub aspect geografic.
Sporirea eficienței prin realizarea de economii de scară sau
de gamă, ca avantaj pentru producător dar şi accesul la o paletă mai
mare de produse diferențiate şi mai ieftine, ca avantaj pentru
consumator, sunt motive pentru care unii analişti cred că
globalizarea economiei mondiale este o urmare a evoluției din
domeniul serviciilor
Comerțul cu servicii dintre țări, care rezultă din procesul
globalizării, poate fi redus în principal la tranzacții intra şi interfirmă
cu produse intermediare sau cu servicii intermediare: servicii
financiare, servicii de management sau alte materii prime
informaționale. O parte însemnată a acestor servicii este
tranzacționată de STN, ale căror strategii presupun o coordonare cu
atât mai eficientă cu cât serviciile de management sunt mai bine
puse la punct.
O primă concluzie este că mijlocul principal de
internaționalizare a serviciilor nu poate fi comerțul transfrontalier ci
extinderea activităților corporațiilor internaționale. Terminologia
utilizată este diferită, vorbindu-se despre conglomerate
transnaţionale de servicii (American Express, Sears, etc.),
conglomerate transnaţionale integrate (Mitsubishi, Mitsui, etc.), sau
firme de servicii nultiunităţi, după terminologia utilizată de Porter.
STN din sectorul serviciilor acționează, după cum am
menționat anterior, şi asupra dezvoltării industriale dar şi asupra
altor sectoare din domeniul terțiar.
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Este evident că expansiunea comerțului şi a investițiilor,
dezvoltarea economică şi modernizarea unei zone sunt greu de
realizat fără un sector bancar sau de transporturi bine puse la punct.
Pe de altă parte, turismul, publicitatea, serviciile de audit şi
consultanță sau alte servicii profesionale organizate în cadrul STN
ajută la diversificarea mai mare a sectorului însuşi.
A doua concluzie importantă care se poate trage este că
pe fondul unei internaționalizări rapide şi crescânde a sectorului
terțiar, dimensiunea şi scara de operare a firmelor unei țări
contează pentru stabilirea poziției lor pe piața mondială. Această
afirmație este verificată în practică prin poziția dominantă a
societăților transnaționale pe piața internațională a serviciilor.
În acelaşi timp există şi nevoia existenței furnizorilor locali
de serviciicare se orientează mai uşor în spațiul respectiv, mai mic şi
cunoscut de mai mult timp.
Diferențe sectoriale
Pentru o analizare corectă a serviciilor şi pentru relevarea
eterogenității lor se impune sublinierea faptului că intensitatea
internaționalizării cunoaşte diferențe de la caz la caz, în funcție de
particularitățile fiecărui serviciu, dar luând în calcul şi amploarea
impactului tehnologic şi a gradului de reglementare asupra fiecărei
activități care ține de terțiar.
Analizele făcute de Uniunea Europeană după intrarea în
vigoare a Pieței Unice au stabilit următoarea configurație
sectorială:
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- un grad ridicat de internaționalizare caracterizează două
segmente de servicii: lanțurile hoteliere şi transporturile
aeriene, la ambele fiind utilizată o internaționalizare prin
intermediul comerțului;
- un grad mediu de internaționalizare se întâlneşte la
următoarele segmente: servicii bancare şi de asigurări, la
care internaționalizarea are loc mai ales prin ISD, serviciile
de telecomunicații, la care se foloseşte exclusiv comerțul şi
serviciile de afaceri, care se internaționalizează prin ambele
moduri.
- un grad mai mic de internaționalizare se poate înregistra la
serviciile de distribuție, transporturile rutiere şi de
construcții.
Producerea şi distribuția serviciilor sunt cele care se
internaționalizează mai mult decât comerțul cu servicii,
chiar dacă barierele naturale şi cele legislative se şterg
treptat, prin progresul tehnologic şi prin colaborarea
instituțională mondială.
Abordări conceptuale
Expresia “servici” este dificil de definit datorită mai multor
rațiuni. Acestea sunt, cel puțin, următoarele:
dificultatea de a descrie un servici, care prin natura sa este
mai abstract decât un produs; de altfel, se utilizează şi
termenul produs pentru a desemna un servici, mai ales în
expresii ca produs financiar, produs turistic, etc.;
expresia servici nu este apanajul unui singur sector de
activitate; în valoarea adăugată a fabricanților de materiale
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informatice, a constructorilor de automobile şi a altor
producători, serviciile ocupă o mare parte;
serviciul a fost întotdeauna considerat ca o activitate
umană în cursul căreia o persoană efectuează o sarcină în
contul alteia; această definiție este foarte limitată, dat
fiind că un număr mare de servicii sunt acum efecutate de
maşini, de exemplu: spălarea automată a autoturismelor,
distribuția automată a bunurilor de consum, băncile de date
interactive;
finalitatea serviciilor este identică cu cea a produselor; o
definire particulară nu este deci corespunzătoare, în măsura
în care produsele şi serviciile converg spre aceeaşi finalitate
– satisfacerea nevoilor clienților.
Marele număr de definiții dovedesc în egală măsură dificultatea
de a contura conceptul de servici după caracteristicile acestuia.
Redăm în continuare diferite definiții care se găsesc în literatura de
specialitate:
“Ceea ce face pentru a fi util cuiva”;
“Un servici se prezintă sub forma activităților, beneficiilor
sau satisfacției oferite în momentul vânzării sau în relație cu
vânzarea de bunuri”;
“Un servici este una sau mai multe activități, care se petrec
la interacțiunea între o persoană sau o maşină a firmei de
servicii şi client, aceste activități vizând satisfacerea celui
din urmă”;
“Un servici este o experiență temporară trăită de un client”;
“Un servici este întreaga activitate sau beneficiul pe care o
parte o poate oferi alteia şi care în esență este intangibil şi
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nu generează nici un transfer de proprietate. Producția sa
poate fi legată uneori de un produs fizic”;
“Un servici este o activitate, o realizare, o experiență”;
“Un servici se caracterizează printr-o serie de activități
destinate să aplaneze dificultățile pe care le încearcă
clienții. Aceste dificultăți dau loc la o tranzacție între client
şi personalul sau suportul material al firmei de servicii”.
Identificarea si analiza indicatorilor de măsurare a dezvoltării
economice teritoriale
Orice aşezare umană este o aşezare pe sol a societății, purtând
astfel amprenta caracteristicilor definitorii ale acesteia. Iată de ce
activitatea de conducere socială şi de planificare urbană necesită o
cunoaştere ştiințifică a distribuției teritoriale a fenomenelor
demografice, a celor social-economice, dar şi a elementelor
spațialurbanistice, care reprezintă cadrul de desfăşurare a vieții
sociale urbane.
Indicatorii dezvoltării comunitare urbane sunt legați de
măsurători în legătură cu mediul construit, cu modalitățile de
folosire a terenului, cu tipurile de relații sociale de la nivel
microurban. Este vorba de indicatori orientați spre dimensiunea
fizică a comunității, indicatori sociali, economici şi de mediu.
Scopul unui sistem integrat de indicatori este acela de a
genera, la nivel național şi local, capacitatea de a colecta şi de a
folosi, în sprijinul politicilor ctura, aşezărilor umane.
Politicile publice încep prin afirmarea unei strategii. La
acest nivel, sistemul de indicatori ataşați politicii respective trebuie
să măsoare realizările în direcția atingerii obiectivelor propuse.
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După implementarea politicii, indicatorii trebuie folosiți pentru
monitorizarea strategiei, pentru ca în final să fie utilizați ca
evaluatori ai succesului strategiei respective. Complexul de
indicatori de dezvoltare urbană acoperă o arie relativ largă de
domenii: dezvoltare socioeconomică, infrastructură, transport,
mediu înconjurător, cerere şi ofertă de locuințe. Sistemul de
indicatori poate fi construit astfel încât să fie aplicat la trei niveluri:
I. Indicatori de infrastructură;
II. Indicatori socioeconomici;
III. Indicatori de relaționare (sociali).
Indicatori de măsurare a dezvoltării comunităților urbane
rezidențiale
Indicatori socio-economici şi spaţial-urbanistici
Forma urbană şi utilizarea acesteia:
(a) terenul locuibil = suprafața medie a loturilor destinate locuirii,
din totalul suprafeței de teren urban;
(b) rețeaua de străzi = suprafața medie a străzilor din totalul
suprafeței urbane;
(c) număr de blocuri/ha;
(d) diversitatea folosirii terenului = număr de modalități de folosire
a terenului;
(e) completitudinea vecinătății = număr de servicii existente pe o
suprafață dată.
Locuința:
1. teren pentru locuințe unifamiliale = mărimea medie a suprafeței
ocupate de o familie;
2. densitatea locuințelor unifamiliale = număr de locuințe raportat
la suprafața de teren destinatădensitatea medie de locuințe =
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număr de locuințe raportat la suprafața de teren destinată
locuințelor, în general, nediferențiat;
5. apropierea magazinelor, a punctului comercial = procentul de
locuințe aflate la o distanță de 400 m de magazin, punct comercial;
6. apropierea de mijloacele de transport = procentul de locuințe
aflate la 400 m de nodurile de transport (stații de autobuz, autobuz,
tramvai, troleibuz);
7. apropierea spațiilor de recreere = procentul de locuințe aflate la
400 m de parc, grădini, curtea şcolii.
Loc de muncă, angajare:
a) balanța locurilor de muncă = (număr de locuri de muncă)/(număr
de locuințe);
b) densitatea de angajare = (număr de angajați)/(suprafața de teren
destinată angajării de forță de muncă);
c) densitatea clădirilor comerciale = (număr de clădiri
comerciale)/(suprafața stabilită pentru construcția centrului
comercial).
Circulație, deplasare:
1. număr de intersecții de străzi raportat la suprafața locuibilă;
2. trafic-densitate rezidențială orientată = media de locuințe aflate
la 400 m de un nod de trafic;
3. trafic-densitate de angajare orientată = număr mediu de angajați
aflați la o distanță de 400 m de un nod de trafic;
4. rețeaua pietonală = procent de străzi cu trotuar din totalul
străzilor;
5. distanța de traversare pietonală = lățimea medie a străzilor;
6. siguranța pietonală şi de trafic = procent de intersecții dotate cu
echipamente de semnalizare (semafoare, zebre);
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7. rețeaua de deplasare cu bicicleta = număr de kilometri destinați
bicicliştilor din totalul
suprafeței destinate pentru deplasare;
8. parcări rezidențiale = număr mediu de spații de parcare raportat
la numărul de locuințe;
9. distanța auto = media de km. parcurşi zilnic cu automobilul
personal/ locuitor.
Energie:
a) total consum = energie consumată de rezidenți/ an;
b) auto-consum = procent de energie produsă în zonă raportat la
număr total de clădiri ce beneficiază de ea.
Apă:
1) densitatea serviciului = număr total de indivizi deserviți;
2) consumul gospodăriilor = consum de apă/ locuitor/ zi;
Deşeuri solide:
produs rezidual = deşeuri solide ale zonei rezidențiale/ locuitor/ zi;
Poluare:
I. poluare aer = CO emis de toate sursele/ locuitor/ an;
II. încălzire globală = CO2 emis de toate sursele/ locuitor/ an
(Allen,1997).
Indicatori ce măsoară relaționarea în comunitățile de vecinătate
autodefinite individual
1. număr de concedii petrecute împreună cu vecinii din totalul
concediilor petrecute în 5 ani de zile;
2. numărul de vizite făcute vecinilor/ săptămână
acestui tip de locuințe;
3. densitatea locuințelor multifamiliale (blocuri de locuințe) = număr
de locuințe raportate la numărul de prieteni din localitate;
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4. frecvența încredințării locuinței spre grija vecinilor;
5. frecvența încredințării copiilor spre grija vecinilor;
6. procentul de timp liber (petreceri, plimbări, aniversări ş.a.)
petrecut cu vecinii din totalul de timp liber;
7. frecvența împrumutului de la vecini;
8. frecvența împrumutului de bani de la vecini;
9.frecvența folosirii centrului comercial din vecinătate/ săptămână
10. frecvența folosirii altor servicii (sanitare, educaționale) din zona
rezidențială
Indicatori ce măsoară dezvoltarea centrului oraşului ca zonă cu
specific diferit
1. Suprafața perimetrului centrului oraşului;
2. Numărul de tipuri de folosire specifică a terenului (construcții,
spații verzi ş.a.);
3. Suprafața spațiilor verzi din totalul suprafeței centrului oraşului;
4. Procentul de clădiri destinate locuirii din totalul construcțiilor ce
aparțin centrului oraşului;
5. Procentul de clădiri comerciale din totalul construcțiilor ce
aparțin centrului oraşului;
6. Procentul de clădiri cu funcțiuni centrale (administrative,
internaționale, dotări unicat) din totalul construcțiilor ce aparțin
centrului oraşului;
7. Raportul între spațiul construit de folosință publică şi cel cu
folosință de locuire;
8. Densitatea de angajare = număr de locuri de muncă raportat la
suprafața centrului oraşului;
9. Ponderea populației angajate pe sectoare de activitate (industrie,
comerț, servicii);
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10. Număr de intersecții raportat la suprafața centrului oraşului;
11. Suprafața de circulație pietonală raportată la suprafața centrului
oraşului;
12. Suprafața de circulație pietonală
Indicatori ce măsoară dezvoltarea economică
Indicatori sociodemografici:
1. populația cu domiciliu în oraş din totalul populației;
2. rata natalității;
3. concentrarea pe oraş a populației urbane a județului = (populație
cu domiciliu în oraş) 100/
(total populație municipii şi oraşe din județ);
4. mărimea medie a gospodăriilor = (populația în gospodării)/
număr total gospodării;
5. rata sporului migratoriu = (spor migratoriu) 1000/ (populație cu
domiciliu în oraş);
6. rata mortalității;
7. sporul natural = rata natalității – rata mortalității;
Indicatori socioeconomici:
1. grad de ocupare = (personal muncitor) 100/ (populația cu
domiciliu în oraş);
2. ponderea populației în industrie = (populație ocupată în industrie)
100/ (personal muncitor);
3. ponderea populației în construcții = (populație ocupată în
construcții) 100/ (personal muncitor);
4. ponderea populației în agricultură = (populația ocupată în
agricultură) 100/ (populație cu domiciliu în oraş);
5. pondere în terțiar şi cuaternar = (populația activă
ind.+constr.+agric.) 100/ (populația activă).

39

III. Indicatori spațial-urbanistici:
1. suprafața perimetrului construit;
2. densitatea gospodăriilor = (număr total locuințe)/ (număr total
gospodării);
3. mărimea locuinței = (număr total camere)/ (număr total locuințe);
4. densitatea locuibilă = (suprafață locuibilă)/ (populație în
gospodării);
5. densitate urbană = (populație cu domiciliul în oraş)/ (suprafața
perimetrului construit);
6. pondere spații verzi = (suprafață spații verzi) 100/ (suprafață
perimetru construit);
7. densitate clădiri = (număr clădiri)/ (suprafață perimetru
construit);
8. mărimea locuinței din punctul de vedere al suprafeței =
(suprafață locuibilă)/ (număr total de locuințe);
9. densitatea pe cameră = (număr total camere)/ (populație în
gospodării);
10. concentrarea locuințelor în clădiri = (număr total locuințe)/
(număr total clădiri) raportată la suprafața destinată traficului.
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