CUPRINS

Invitaţie
Capitolul 1

Coordonate ale dezvoltării teritoriale a economiei
româneşti postsocialiste
1.1. Însemnătatea actuală a dezvoltării teritoriale echilibrate
a economiei naţionale
1.1.1. Valorificarea crescândă a resurselor economice disponibile
1.1.2. Amplificarea efectelor sociale pozitive ale creşterii
economice
1.1.3. Asigurarea protecţiei mediului natural
1.1.4. Consolidarea complexului economic naţional
1.2. E obiectiv necesară reeditarea regionalizării României?
1.2.1. De ce a eşuat reorganizarea ţării după modelul regional
sovietic?
1.2.2. Efecte favorabile ale revenirii la structura pe judeţe
1.2.3. De ce s-au accentuat decalajele interjudeţene în perioada
postsocialistă?
1.2.4. Reeditarea regionalizării României ar putea asigura
dezvoltarea economico-socială echilibrată a ţării?
1.3. Repere pentru o strategie adecvată de dezvoltare a
economiei naţionale în profil teritorial
1.3.1. Cerinţe pentru o strategie a tranziţiei economiei româneşti
în profil teritorial
1.3.2. Corelarea justă a intereselor naţionale şi a celor locale a
devenit o necesitate stringentă!
1.3.3. Dezvoltarea economiei naţionale în profil teritorial ar trebui
axată, în continuare, pe judeţe!
1.4. Golurile din statistica în profil teritorial ar trebui
eliminate!
1.4.1. Cui serveşte restrângerea sferei datelor pe judeţe?
1.4.2. Eliminarea golurilor a devenit un imperativ!
1.4.3. Cum s-ar putea umple golurile secţiunii “Teritorial” din
Anuarul statistic?
Cartograma 1.1. – Gruparea judeţelor pe regiuni de dezvoltare
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Pericolul subdezvoltării
E necesară atenuarea discrepanţelor socioumane dintre
judeţe!
2.1. Tendinţe tensionate privind evoluţia demografică pe
judeţe
2.1.1. Subminarea familiei – celula de bază a societăţii
2.1.2. Răsturnarea cumpenei dintre natalitate şi mortalitate
2.1.3. Sporul natural şi sporul migratoriu au devenit negative
2.1.4. Scăderea populaţiei subminează viitorul ţării
2.2. Decalaje interjudeţene în domeniul sănătăţii
2.2.1. Înrăutăţirea condiţiilor pentru asigurarea sănătăţii publice
2.2.2. Starea de sănătate a populaţiei a devenit tot mai precară
2.3. Decalaje interjudeţene în domeniul învăţământului
2.3.1. E necesar, cel puţin, a fi menţinut nivelul de instruire atins
anterior de cetăţenii României!
2.3.2. Ce condiţii avem pentru atenuarea decalajelor interjudeţene
cu privire la învăţământ?
2.3.3. Decalajele interjudeţene cu privire la gradul de şcolarizare
se impun a fi atenuate!
2.4. Decalaje interjudeţene privind ocuparea forţei de muncă
2.4.1. Discrepanţe interjudeţene privind gradul de utilizare a
resurselor de muncă
2.4.2. O tendinţă anacronică privind ocuparea forţei de muncă în
agricultură
2.4.3. Influenţa dezindustrializării ţării asupra utilizării forţei de
muncă
2.4.4. Subdezvoltarea serviciilor limitează foarte mult utilizarea
resurselor de muncă disponibile
2.4.5. Evoluţia dimensiunii şomajului
2.4.6. Tendinţe privind structura şomajului
Anexa 2.1. Evoluţia demografică în perioada 1980-1995 0/00
Anexa 2.2. Nivelul ocrotirii ssănătăţii populaţiei în 1995
Anexa 2.3. Nivelul instruirii populaţiei la recensământul din 1992
Anexa 2.4. Nivelul şcolarizării în anul 1995-1996 0/0
Anexa 2.5. Nivelul şi structura ocupării forţei de muncă în anii 1992 şi
1995 0/0
Anexa 2.6. Nivelul şi structura şomajului în 1995
Cartograma 2.1. Densitatea populaţiei în 1995 (loc./kmp)
Cartograma 2.2. Populaţia ce revine la un medic în 1995
Cartograma 2.3. Populaţia ce revine la un cadru mediu sanitar în 1995
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Decalaje economice interjudeţene
Cartograma 2.4. Numărul consultaţiilor în dispensare, pe locuitor, în
1995
Cartograma 2.5. Rata de necuprindere în învăţămâmtul primar şi
gimnazial în anul 1995-1996
Cartograma 2.6. Rata ocupării resurselor de muncă în 1992 0/0
Cartograma 2.7. Rata şomajului în 1995 0/0
Decalaje ale premiselor economice de dezvoltare a ţării
în profil teritorial
3.1. Disparităţi actuale între nivelurile economice ale
judeţelor şi perspectiva lor
3.1.1. Rezultate nefavorabile ale unei evoluţii economice
preponderent spontane
3.1.2. Riscul perpetuării şi chiar accentuării decalajelor
economice interjudeţene prin regionalizarea ţării
3.2. Decalaje interjudeţene cu privire la infrastructuri
3.2.1. Disparităţi interjudeţene în privinţa căilor principale de
transport
3.2.2. Decalaje interjudeţene privind unele reţele de distribuţie
3.2.3. Extinderea şi modernizarea infrastructurilor – o şansă ce ar
trebui valorificată pe deplin
3.3. Investiţiile – suportul principal al dezvoltării economiei
naţionale în profil teritorial
3.3.1. Discrepanţe interjudeţene privind nivelul investiţiilor
3.3.2. E necesară corelarea investiţiei cu populaţia fiecărui judeţ!
3.3.3. E necesară corelarea investiţiilor cu nivelurile economice
ale judeţelor!
Anexa 3.1. Evoluţia PIB în perioada 1992-1995
Anexa 3.2. Niveluri economice pe judeţe şi regiuni în 1995 0/0 *)
Anexa 3.3. Nivelul dezvoltării căilor de transport principale
Anexa 3.4. Ponderea judeţelor în unele reţele de distribuţie din
România [%]
Anexa 3.5. Nivelul investiţiilor [%]
Cartograma. 3.1. Nivelurile economice ale judeţelor în 1995 (%)x
Cartograma 3.2. Nivelurile economice ale regiunilor de dezvoltare în
1995 (%)x
Cartograma 3.3. Densitatea căilor ferate la 1000 km2 în 1996 (km)
Cartograma 3.4. Densitatea drumurilor modernizate la 1000 km2 în
1996 (km)
Cartograma 3.5. Nivelul ratei investiţiilor în 1995 (%)*
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Pericolul subdezvoltării
Decalaje interjudeţene cu privire la dezvoltarea
sectorială a economiei româneşti
4.1. Decalaje interjudeţene în sectorul agriculturii
4.1.1. Disparităţi între judeţe privind unele condiţii oferite
agriculturii
4.1.2. Decalaje interjudeţene privind valorificarea resurselor
economice disponibile în agricultură
4.1.3. Dinamica producţiei agricole şi modificarea locului multor
judeţe în agricultura României
4.1.4. Riscul accentuării decalajelor interjudeţene privind nivelul
dezvoltării agriculturii
4.2. Accentuarea decalajelor interjudeţene în sectorul
industriei ar trebui stopată!
4.2.1. Dezindustrializarea şi modificarea substanţială a locului
multor judeţe în producţia industrială a ţării
4.2.2. E necesară corelarea nivelului de valorificare a forţei de
muncă cu locul industriei în economia fiecărui judeţ!
4.2.3. Riscul accentuării decalajelor dintre judeţe cu privire la
nivelul de dezvoltare a industriei ar trebui evitat!
4.3. Decalajele interjudeţene cu privire la servicii ar trebui
reduse substanţial!
4.3.1. Necesitatea şi posibilitatea depăşirii stării de subdezvoltare
a serviciilor în toate judeţele
4.3.2. Riscul accentuării decalajelor interjudeţene privind
aprovizionarea populaţiei ar trebui evitat!
4.3.3. Discrepanţe interjudeţene privind unele servicii culturale
4.3.4. Discrepanţele interjudeţene privind serviciile de poştă şi
telefonie ar trebui atenuate!
Anexa 4.1. Condiţii principale asigurate pentru agricultură în 1995
Anexa 4.2. Dinamica producţiei agricole şi nivelul valorificării resurselor economice folosite
Anexa 4.3. Nivelul randamentelor în sectorul vegetal *
Anexa 4.4. Nivelul randamentelor în sectorul zootehnic1
Anexa 4.5. Locul şi nivelul judeţelor în producţia agricolă a României
[%]
Anexa 4.6. Evoluţia producţiei industriale [%]
Anexa 4.7. Niveluri şi locuri ale judeţelor la unele servicii [%]
Cartograma 4.1. Ponderea suprafeţei agricole amenajate pentru irigat,
în 1995 (%)
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Decalaje economice interjudeţene
Cartograma 4.2. Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în 1995
(%)
Cartograma 4.3. Nivelul producţiei agricole – % 1994/1990 –
Cartograma 4.4. Nivelul producţiei agricole pe locuitor, pe judeţe, în
1995 (%)x
Cartograma 4.5. Nivelul producţiei agricole pe locuitor, pe regiuni de
dezvoltare, în 1995 (%)x
Cartograma 4.6. Nivelul producţiei industriale – % 1994/1990 –
Cartograma 4.7. Nivelul producţiei industriale pe locuitor, pe judeţe, în
1995 (%)x
Cartograma 4.8. Nivelul producţiei industriale pe locuitor, pe regiuni
de dezvoltare, în 1995 (%)x
Cartograma 4.9. Nivelul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul pe
locuitor, pe judeţe, în 1995 (%)x
Cartograma 4.10. Nivelul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul pe
locuitor, pe regiuni de dezvoltare, în 1995 (%)x
Capitolul 5 Decalaje interjudeţene cu privire la reţeaua de localităţi
5.1. Discrepanţe interjudeţene cu privire la structura reţelei
de localităţi
5.1.1. Disparităţi interjudeţene privind gradul de urbanizare
5.1.2. Decalaje interjudeţene cu privire la reţeaua de oraşe
5.1.3. Decalaje interjudeţene cu privire la reţeaua de sate
5.1.4. Disparităţi interjudeţene cu privire la corelaţia dintre oraşe
şi sate
5.2. Disparităţi interjudeţene cu privire la condiţiile de locuit
5.2.1. Mutaţii în construcţiile de locuinţe
5.2.2. Nivelul asigurării populaţiei cu locuinţe
5.2.3. Nivelul de dotare a locuinţelor cu utilităţi
5.3. Disparităţi interjudeţene privind unele dotări tehnicoedilitare
5.3.1. Extinderea reţelelor pentru distribuirea apei şi gazelor
naturale
5.3.2. Modernizarea căilor de transport rutier din cadrul
localităţilor
5.4. E necesară atenuarea discrepanţelor dintre mediile rural
şi urban!
5.4.1. Decalaje cu privire la nivelul şi structura ocupării forţei de
muncă
5.4.2. Discrepanţe în privinţa condiţiilor de locuit
5.4.3. Discrepanţe în domeniul învăţământului
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Pericolul subdezvoltării
5.4.4. Discrepanţe în domeniul ocrotirii sănătăţii
5.4.5. Decalaje demografice
Anexa 5.1. Numărul de localităţi şi gradul de urbanizare
Anexa 5.2. Evoluţia mărimii oraşelor (mii loc.)
Anexa 5.3. Relaţii în reţeaua de localităţi
Anexa 5.4. Evoluţia fondului de locuinţe
Anexa 5.5. Nivelul dotării locuinţelor cu utilităţi
Anexa 5.6. Evoluţia unor dotări tehnico-edilitare
Anexa 5.7. Evoluţia căilor de transport rutier din cadrul localităţilor
Cartograma 5.1. Ponderea populaţiei urbane pe judeţe în 1996 (%)
Cartograma 5.2. Ponderea populaţiei urbane pe regiuni de dezvoltare
în 1996 (%)
Cartograma 5.3. Numărul de sate ce revin la un oraş în 1996
Cartograma 5.4. Suprafaţa locuibilă ce revine la o persoană în 1996
(m2)
Cartograma 5.5. Ponderea locuinţelor cu instalaţii pentru apă potabilă
în 1992 (%)
Cartograma 5.6. Ponderea satelor cu reţea pentru apă potabilă în 1996
(%)
Cartograma 5.7. Ponderea drumurilor judeţene şi comunale
modernizate în 1996 (%)

Cuprins în limbi străine
Intercounty Economic Differences
Décalages économiques interdépartamentaux
Interdistriktuelle ökonomische unterschiede
Sfasamenti economici interregionali
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