Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii
fondurilor structurale

1. Prezentarea generala a orasului
Orasul Bodesti Scaeni este situat la 11 km nord de Municipiul Ploiesti, in zona de contact a
Subcarpatilor de Curbura cu Campia Romana, la 45° 1.8' Nord, 26° 1.8' Est.

1.1 Cadrul natural si amplasarea orasului Boldesti Scaeni
Orasul se afla intr-o zona colinara pitoreasca, la o altitudine de 250-300 metri fata de
nivelul marii, pe malul stang al vaii Teleajenului, avand o lungime de 11 km.
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Teritoriul administrativ al orasului Boldesti Scaeni are o suprafata de 3489 ha (2304 ha
agricol, 706 ha padure, 479 ha alte terenuri), impartit in 3 cartiere:
Boldesti
Scaeni
Balaca
si o localitate componenta: Seciu.
1.2 Atestare documentara
Radacinile istorice ale localitatii se intorc adinc in timp. Pe teritoriul asezarii au fost
descoperite si atestate stiintific de catre cadre universitare obiecte din Neolitic ( 5500-900
i.e.n.) constind in resturi de vase de lut ars, obiecte de silex, pintadere, opaite si altele.
Minunate statuete si fragmente de vase ornate in relief au fost descoperite intimplator de un
elev al Scolii Seciu - Cristinoiu Vasile prin anul 1973. Toate urmele vechi descoperite
dovedesc ca populatie straveche a localitatii prefera locurile din apropioerea riurilor si a
padurilor ce le oferea posibilitati multiple de observare si aparare.
Prima mentiune documentara despre localitatea Boldesti dateaza din anul 1503, unde se
mentioneaza “Satele din Tara Romaneasca ce faceau comert cu Brasovul, iar in registrele
sasilor figurind Boldestii din judetul Saac”.
Localitatile Boldesti si Scaeni figureaza in registrele amintite pina in 1600, ceea ce
denota, ca asezarile respective erau prospere si desfasurau activitati comerciale cu
Brasovul.
Miron Costin intr-o mentiune documentara, aminteste, ca la 1600 armatele lui Mihai
Viteazu cantonate la Bucov treceau peste dealuri la Schitul Boldescului, ale carui ruine se
mai pastrau inca prin anul 1930. Dupa unii autori, numele de Boldesti ar veni de la mosia
Boldeasca, dupa altii numele este dat de “Bold” (deal, muchie) versiune mult mai
verosimila avind in vedere faptul ca, inca de la 1503 numele de Boldesti, apare in
documentele vremii.
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La fel de verosimil este si faptul ca numele Cartierului Balaca ar avea provenienta in
numele boierului Manole Balaceanu, iar cel de Scaeni de la prezenta numeroasa a scaietilor
in zona.
Prima atestare istorica legata de Scaeni apare in anul 1581. Pana in a doua jumatate a
secolului XIX, Boldestii forma o singura unitate administrativa si facea parte din vechiul
judet al Secuienilor.Cind s-au pus bazele unor unitati administrative mai largi, numite
comune, pe baza legii de organizare intocmita de Alexandru Ioan Cuza, Boldestilor li se
alatura Lipanestii, Sipotul sau Colacul de Piatra si Seciu. Facind parte din plasa Podgoria,
cele patru asezari se intindeau pe o suprafata de 2000 hectare arabile.Ulterior Lipanestiul si
Sipotul se despart si formeaza impreuna comuna Lipanesti de astazi.
1.3

Calitatea mediului natural

1.3.1 Relieful
Orasul Boldesti Scaeni este situat in zona de terasa a raului Teleajen si la poalele dealurilor
din partea de est a localitatii. Zona construita a orasului propriu-zis este situata, aproape in
intregime, pe partea superioara a terasei. Localitatea componenta Seciu este situata in zona
de dealuri, la 3 km. fata de oras.
Stratul subteran este cunoscut sub numele de zona meopliocena care, geologic vorbind,
este cuprinsa intre flisul paleogen in nord si platforma moiesica in sud. Miscarile
neotectonice din zona au delimitat un perimetru care, in studiile specialistilor, este amintit
sub numele de zona cutelor diapire, dispuse liniar, in culise, care formeaza zone structurale
majore, paralele cu lantul carpatic unde sunt cantonate pungi bogate de gaze, petrol, diapire
de sare si apa de zacamant.
Asadar, relieful este in proportie de 59% colinar, prezentand fenomenul de asa numita
inseuare, datorita prelungirii sudvestice a anclinatului, cele doua parti fiind: Dealul
Seciului si Dealul Bucovel.
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Numai 1% din suprafata localitatii are o altitudine de peste 400m, iar 40% din suprafata are
o altitudine cuprinsa intre 120-200m, respectiv portiunea de campie si lunca.
1.3.2 Bazinul hidrografic
Principalul curs de apa ce strabate localitatea in partea sa vestica de la N la S este raul
Teleajen.
Reteaua hidrografica este slab reprezentata in interiorul localitatii. Putem aminti doar:
- paraul Balacuta ce isi are obarsia in zona de emergenta a freaticului situata intre SC
Cahiro SA, SC GES SA si SC Agrisol International Romania SRL
- paraul Iazul Morilor, situat in partea de vest a localitatii, se alimenteaza in principal din
raul Teleajen, fiind folosit pentru alimentarea baltilor cu peste situate in sudul
localitatii, cat si pentru irigatii.
- torenti de scurgere a apei meteorice
In localitatea componenta Seciu nu exista retea hidrografica. Panza freatica are o
adancime variabila intre 0.00m in zona de obarstie a paraului Balacuta crescand catre NE
pana la o adancime de 15 – 20 m.
1.3.3 Clima si calitatea aerului
Pana acum, clima orasului Boldesti Scaeni a fost considerata ca fiind temperat
continentala, adica la fel ca si clima Ploiestiului.
Chiar daca clima Ploiestiului, in linii mari, se afla pe aceleasi curbe izoterme, izogeoterme
si izobare, nu este totusi identica cu cea a orasului Boldesti Scaeni. Curentii sunt mai
puternici la Ploiesti datorita pozitionarii orasului in camp deschis, pe cand Boldesti Scaeni
sta intr-o zona intercolinara de adapost care confera anumite caracteristici particulare, de
microclimat colinar, cum ar fi ferirea orasului de curentii reci veniti iarna dinspre rasarit.
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Aceste particularitatile climatice locale apar datorita dispunerii in trepte a reliefului,
pozitiei culoarului de vale a Teleajenului , versantilor cu expunere solara sudica, sud-estica
si chiar sud-vestica in zona despadurita, gradului de impadurire, etc.
Radiatia solara globala medie este de 123.5 kcal/cm2, depinzand de pozitia versantilor.
Aceasta zona este supusa unei permanente miscari a aerului, producand tulburente si
reducerea calmului atmosferic. Cu toate acestea, prezenta culoarului Teleajenului ajuta la
omogenizarea valorilor termice.
Pe o mica portiune din sud-estul teritoriului si in estul localitatii se remarca tipoclimatul de
campie inalta. Acest tipoclimat prezinta specificitati si in ce priveste insolatia,
evapotranspiratia, spulberarea stratului de zapada, durata inghetului, inversiuni de
temperatura, etc.
Predominante aici sunt vanturile de nord-est si sud-vest, cu o forta medie de 3.1m/s.
Predominant iarna este crivatul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest, iar vara “foenul”,
pe directia nord-sud, dar si brizele de la poalele dealurilor.
Precipitatiile sunt de 600-680 ml, cele mai mici in ianuarie, cea mai ploioasa, de obicei,
fiind luna mai, iar mai recent iunie. Spatiul compartimentat pe valea Teleajenului, alcatuit
din microdepresiuni si catene intercolinare despartitoare, creeaza o anumita varietate de
nuante ce fac tranzitia intre climatele fierbinti vara si cele cu viscol, iarna.
In ultimii 20 de ani, cu mici exceptii, se poatre spune ca a fost un climat continental
moderat, cu o umiditate medie de 68% si o presiune de 760.5 mm coloana de mercur.
Se constata ca, in Boldesti Scaeni, clima a devenit foarte labila, cu instabilitati frapante, cu
amplitudini relativ mari, cu alternari contrastante (seceta - inundatii) si cu elemente noi, in
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ultima vreme semnalandu-se veri neobisnuit de calde si secetoase, uneori cu vanturi
puternice sau nori negri turbionari si furtuni salbatice, aparute brusc, asemanatoare
tornadelor.
Totusi, dupa aceste scurte rabufniri, inca destul de rare, climatul revine la normal iar
regimul termic se echilibreaza. In ciuda schimbarilor pe care vremea le sufera la nivel
global, Boldesti Scaeni are o clima sanatoasa si benefica pentru locuitorii sai.

1.3.4 Vegetatia si fauna
Flora si fauna localitatii, intinsa pe un strat de soluri cernoziomice la ses, cu aciditate inca
ridicata, cu structura grauntoasa si continut moderat de humus in orizontul superior, dar cu
caracteristicile tipice ale subetajului colinar subcarpatic, pe dealuri, reprezentat de soluri
brune, pe acest fundal de suprafata constatam ca vegetatia orasului Boldesti Scaeni este
tipica majoritatii tinuturilor deluroase din tara noastra.
In zona deluroasa predomina cultivarea vitei-de-vie, zona care face parte din podgoria
Dealul Mare. In prezent o mare parte din plantatia de vita de vie a fost desfiintata sau se
afla intr-o stare avansata de depreciere.
Sunt prezente subordonat livezi de pomi fructiferi: meri, peri, ciresi, caisi, piersici, zarzari,
corcodusi, gutui, duzi, pruni.
In zona de campie se cultiva: grau, porumb, cartof.
In padurile masive de la Seciu si Scaeni intalnim: fagul, stejarul, paltinul, artarul, gorunul.
14

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii
fondurilor structurale

In luncile si zavoaiele raului Teleajen sau a paraurilor intalnim salcii, rachite, tufe de
catina. Prin zonele de ses, intalnim numeroase plante medicicale: musetelul, coada
soricelului, patlagina, rostopasca, menta, salvie, urzica.
1.3.5 Managementul deseurilor
1.3.5.1

Deseurile menajere

Depozitarea deseurilor uzuale, menajere, multe dintre acestea nefiind biodegradabile,
constituie o problema de mare actualitate, recunoscuta ca generatoare de impact si risc
pentru mediu si sanatatea publica.
In plus, realitatea arata ca, in zilele noastre, deseurile menajere contin si o cantitate
insemnata de materiale provenite din ambalarea alimentelor si chiar o serie de obiecte de uz
casnic sau personal deteriorate, care nu mai sunt niste gunoaie de aruncat, ci o adevarata
resursa reciclabila in Prahova.

1.3.5.2

Rampa ecologica

In Boldesti Scaeni exista o rampa ecologica situata in partea de NV a localitatii, pe malul
stang al raului Teleajen, cu o capacitate totala de inmagazinare de 750.000 tone de deseuri,
extinsa la 800.000 tone, investitie realizata 100% din capital privat.
Daca initial s-a spus ca acesta rampa va primi anual 78.000 mc, s-a constatat ca nu este
respectata aceasta cifra depozitandu-se anual 80.000 mc de deseuri.
La aceasta supra-alimentare se adauga faptul ca rampa nu este prevazuta cu incineratoare cu
module ecologice de deseuri nepericuloase, precum si nerespectarea regimului de folosire,
prin aceasta intelegand ca, desi rampa nu este destinata deseurilor industriale, acestea isi fac
din cand in cand aparitia, mascate sub forma deseurilor menajere.
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Este de la sine inteles ca, in conditiile mentionate mai sus, rampa poate constitui un
pericol pentru sanatatea populatiei orasului Boldesti Scaeni. Se impune de urgenta
rezolvarea situatiei, astfel incat orasul sa nu mai fie inundat vara de mirosuri insuportabile,
precum si de roiuri de muste care pot purta cu ele diferiti agenti patogeni. Totodata se
impune cu prioritate colectarea selectiva a deseurilor menajere.
1.3.5.3

Zgomotul

Din punct de vedere al poluarii fonice, orasul Boldesti Scaeni se incadreaza in normele
stabilite in Romania de legislatia in vigoare.
Conform studiilor efectuate si a datelor colectate, orasul Boldesti Scaeni nu figureaza intre
localitatile afectate de poluare fonica.
1.3.5.4

Educatia ecologica

La nivel local, cu ajutorul primariei si prin institutiile de invatamant, au avut loc
intalniri si s-au derulat programe care sa dezvolte locuitorilor spiritul ecologic al lumii
moderne.

1.3.6 Spatii verzi
Datorita amplasarii, orasul Boldesti Scaeni beneficiaza de spatiu verde public sau privat
care, utilizat corespunzator, poate conferi orasului o noua aura.
Spatiile verzi inseamna aer curat, relaxare, sanatate. Sa nu uitam ca natura ne-a dat multe
atuuri in lupta cu poluarea. Ar fi pacat sa uitam acest lucru si sa utilizam spatiile verzi in
scopul depozitarii gunoaielor sau a constructiei de noi monstrii de beton.
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1.4 Dezvoltarea economica actuala
1.4.1 Mediul de afaceri
Mediul de afaceri este slab reprezentat la nivelul localitatii. Putem aminti aici o sucursala
CEC, un punct de lucru al BRD si un Notariat.
1.4.2 Industria
Localitatea Boldesti Scaeni a fost cunoscuta in primul rand ca fiind un oras petrolier.
„Locomotiva” economica a orasului a fost Schela de Petrol Boldesti. In prezent Schela de
Petrol Boldesti, dupa ce a fost divizata prin desprinderea din Schela a G.P.S (ulterior
Petromservice) s-a mutat in localitatea Baicoi, dupa preluarea SC Petrom SA de catre
grupul OMV.
Prim mutarea sediului Schelei in Baicoi, localitatea a capatat aspectul unui oras aproape
mort . Parca pentru a definitiva acest aspect si Petromservice a fost preluat de catre OMV,
iar sediul a fost mutat la Ploiesti.
Tot in domeniul industriei petroliere in localitate exista si urmatoarele societati:
- Romfor – Scaeni : profilata pe forarea sondelor de petrol, unitate care in prezent este
aproape de faliment;
- Bat Service: unitate specializata in material tubular necesar industriei extractive si in
transporturi speciale pentru industria petroliera. In prezent si aceasta unitate si-a redus
considerabil activitatea.
- Baza de Aprovizionare Floresti, punct de lucru Scaeni, specializata in comercializarea
burlanelor de tubaj, a sculelor si a materialelor necesare prepararii fluidelor de foraj. In
prezent activitatea este redusa foarte mult.
- SC Foradex SA Scaeni specializata in repararea instalatiilor de foraj. In prezent
activitatea aproape ca a incetat.
Localitatea a fost cunoscuta si prin urmatoarele unitati de productie:
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- SC GES SA specializata în fabricarea sticlei. In prezent functioneaza doar cuptorul
pentru geam tras.
- SC Cahiro SA specializata in producerea cartoanelor pentru ambalaje si a hartiei
igienice. In prezent functioneaza doar o linie de hartie igienica.
Alte unitati economice reprezentative pentru localitate:
- SC Agrisol International Romania SRL specializata in abatorizarea pasarilor este o
unitate ce functioneaza la capacitate maxima dupa ce a realizat investitii pentru
modernizarea activitatii.
- SC ECOFERM SRL specializata in ingrasarea porcilor, cresterea vitelor pentru lapte si
cultura mare.
Dupa anii `90 au aparut si o serie de mici unitati de productie dar care inca nu au o pondere
deosebita in economia localitatii. Din randul acestor unitati putem aminti:
- SC Artena Plast SRL specializata in fabricarea pungilor pentru ambalarea alimentelor;
- SC Eden Garden SRL specializata in fabricarea produselor de panificatie.
La nivelul localitatii au aparut si unitati specializate in comercializarea produselor
alimentare, desfacerea produselor petroliere, carburantilor si de alimentatie publica.
1.5 Infrastructura
1.5.1 Cai de comunicatie terestre
Orasul Boldesti Scaeni este strabatut de la sud la nord de drumul national 1A. Trama
stradala a localitatii este bine reprezentata prin 3 drumuri judetene, 5 drumuri comunale si
o retea de strazi care se afla in stare buna.
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1.5.2 Cai ferate
Orasul este strabatut de calea ferata Bucuresti - Ploiesti Sud - Maneciu, incadrandu-se
astfel in reteaua de circulatie majora si de transport a judetului Prahova.

1.5.3 Utilitati
Localitatea dispune de un serviciu de alimentare cu apa, canal si epurare. Activitatea este
concesionata catre SC Jovila Construct SRL, firma cu capital integral privat si care
opereaza in inca 10 localitati.
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Apa potabila distribuita provine din sursa proprie (foraje subterane) in cartierele Boldesti,
Scaeni si Balaca si din sursa Petromservice in localitatea componenta Seciu si 14 strazi din
cartierele orasului.
In general, sistemul de transport si distributie al apei potabile este vechi prezentand o uzura
avansata a conductelor.
Retelele de distributie acopera alimentarea cu apa a aproximativ 90% din populatie.
Sistemul de canalizare a apei menajere asigura accesul a circa 70% din populatia
cartierelor Boldesti, Scaeni si Balaca. In localitatea componenta Seciu nu exista un sistem
de canalizare. Apa este epurata in statia de epurare situata pe malul raului Teleajen, in
partea de SV a localitatii . Statia de epurare functioneaza la parametrii impusi de
tehnologia anilor `80.
La nivelul localitatii nu exista un sistem unitar si continuu de canalizare pluviala.
Alimentarea cu gaze naturale este administrata de catre SC Distrigaz Sud si acopera
aproape intreaga localitate. Sunt necesare investitii de inlocuire a conductelor vechi si de
extindere a retelei.
Iluminatul public asigura iluminarea retelei stradale, precum si a parcului de agrement.
Activitatea este prestata in baza unui contract de prestari servicii de catre SC Electric Enel
SRL, firma cu capital privat. Trebuie rezolvata problema propietatii stalpilor de sustinere a
conductorilor electrici.
Activitatea de salubrizare stradala, precum si cea a persoanelor fizice si juridice este
concesionata catre SC SALUB SA. O problema deosebita care trebuie rezolvata este
colectarea selectiva.
La nivelul localitatii alimentarea cu energie termica si apa calda nu se face in sistem
centralizat inca din anul 2001. Energia termica se produce individual cu sobe (la case) si
centrala termica de apartament.
Transportul public de calatori se realizeaza prin intermediul curselor judetene de
microbuze si CFR. In localitate exista si activitatile de taxi.
20

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii
fondurilor structurale

De asemenea, exista retele de telefonie fixa, internet, TV prin cablu si antena GSM.
1.6 Dotari pentru Invatamant
Invatamant prescolar
Pentru desfasurarea educatiei in randul copiilor precolari, in orasul Boldesti-Scaeni exista
patru gradinite si o cresa. Acestea au fost constituite intre anii 1972-1978 si sunt intr-o
stare buna. Grupurile sanitare sunt in interiorul constructiilor, iar incalzirea se face cu
centrale termice.
Invatamant gimnazial
Localitatea dispune de urmatoarele unitati de invatamant:
In cartierul Boldesti exista Scoala cu 12 clase + 4 Sali de clasa si sala de gimnaziu. Scoala
nu este data in folosinta in totalitate (corpul administrativ si vestiarele de la sala de sport).
Constructia si mobilierul sunt noi si corespund cerintelor actuale.
In carierul Scaeni functioneaza o scoala noua, data in functiune in anul 2001, cu 8 Sali de
clasa si teren de sport.
In cartierul Balaca exista o scoala cu 3 Sali de clasa. Este o constructie veche, dar in stare
buna.
In localitatea componenta Seciu exista o scoala cu 5 Sali de clasa.
Invatamantul liceal si profesional
In orasul Boldesti-Scaeni exista Grupul Scolar Industria Sticlei cu opt sali de clasa doua
laboratoare, noua cabinete, sala de sport, internat cu o capacitate de 240 paturi si cantina.
Unitatea a pregatit forta de munca prin invatamantul de zi si seral pe urmatoarele
specialitati : materiale de constructii, mecanic si petrol. In anul 2007 a fost data in
folosinta o constructie cu 6 Sali de clasa .
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Invatamant special
In localitate functioneaza scoala de pompieri “Pavel Zaganescu” unde se pregatesc viitorii
pompieri.

1.7 Dotari culturale
In Boldesti, in zona centrala exista Clubul Petrolistilor, proprietate a Schelei Boldesti,cu o
capacitate de 180 locuri si Casa de Cultura cu o capacitate de 300 locuri.
In localitatea componenta Seciu exista un Camin Cultural construit in anul 1972 si are o
capacitate de 200 locuri.
In localitatea Scaeni exista Casa de Cultura “Mihai Eminescu” construita in anul 1930,
local in care isi desfasoara activitatea studioul de Teatru “Orizont” Scaeni si Biblioteca
oraseneasca care dispune de un fond de carte insumand 20.830 volume.
1.8 Monumente istorice
In Cartierul Boldesti se mai pastreaza si astazi fragmente din ruinele Bisericii Sfintii Mihail
si Gavril ( monument istoric ); in Cartierul Scaeni exista Monumentul Eroilor ridicat in
cinstea eroilor din Scaeni cazuti pe campurile de lupta in primul razboi mondial (1916 1919), sculptat de I. Iordanescu. Tot in Scaeni se afla si statuia lui Teodor Diamant si un
basorelief, expresie a Falansterului de la Scaeni (1835). In localitatea componenta Seciu,
exista si sunt considerate monumente istorice: Biserica “Sfinta Treime” si doua locuinte.
In cartierul Boldesti exista Monumentul Eroilor din Boldesti Scaeni, edificat in anul 2001.
1.9 Dotari sanitare
In localitate functioneaza Unitatea de Asistenta Medico Sanitara avand o capacitate de
115 paturi. Aceasta unitate a luat fiinta prin transformarea sectiei exterioare a spitalului
Petrolu .
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In aceasta unitate sunt internate persoanele cu probleme sociale si care necesita ingrijiri
medicale. Cladirea este veche si necesita lucrari de amenajare si in special de dotare cu
tehnica medicala. Unitatea va trebui sa fie transformata partial in policlinica si
ambulator pentru a avea o adresabilitate mai mare catre populatia orasului. Este necesar
ca aceasta unitate sa fie dotata cu o salvare. In actuala cladire functioneaza si 2 cabinete
stomatologice, un laborator de analize si o cantina.
Dispensarele medicale din cartierele Scaeni si Boldesti functioneaza in cladiri care se
afla in stare buna. In aceste locatii isi desfasoara activitatea medicii de familie.
Este absolut necesara constructia unui Dispensar Medical in localitatea componenta
Seciu.
In localitate exista si un dispensar veterinar in care isi desfasoara activitatea un medic si
tehnicieni.
Reteaua farmaceutica este reprezentata prin 2 farmacii umane si o farmacie veterinara
in cartierul Boldesti, retea insuficienta pentru localitate.
In cartierul Scaeni s-au infiintat 2 cabinete medicale particulare, unul pentru interne si
unul stomatologic.
1.10 Populatia
Conform recensamantului din 2002, avem urmatoarele date:
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1.11 Analiza economica
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Unul dintre principalele obiective politice ale Guvernului Romaniei este acela de a reduce
decalajele intre viata rurala si cea urbana.
Baza noii politici de dezvoltare regionala a fost conturata prin „CARTA VERDE”, un
document strategic, rezultat al conlucrarii Guvernului Romaniei cu Comisia Europeana si
finantat prin programul PHARE al Uniunii Europene.
Alaturi de analiza disparitatilor regionale din Romania si a descrierii cadrului
politico-administrativ la momentul respectiv, in acest document se formuleaza primele
obiective de dezvoltare regionala si masurile pentru realizarea acestora.
Obiectivele politicii de dezvoltare regionala propuse in „CARTA VERDE” au fost:
A Armonizarea cu prevederile existente in cadrul Uniunii Europene;
B Reducerea dezechilibrelor regionale;
C Integrarea activitatilor sectoriale in cadrul regiunilor, in vederea ridicarii nivelului lor
de dezvoltare;
A. Armonizarea cu prevederile existente în cadrul Uniunii Europene
Se asteapta ca alinierea la prevederile pietei unice sa contribuie la intarirea reformei
economice si a restructurarii industriei si sa stimuleze comertul. Un element esential al
acestei alinieri il reprezinta obligativitatea, pentru tara doritoare de a accede in cadrul
Uniunii Europene, de a indeplinii anumite obiective, referitoare la dezvoltarea socioeconomica, intre care corectarea dezechilibrului economic dintre regiuni are o mare
prioritate.
B. Reducerea dezechilibrelor regionale
Decalajele intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni sunt rezultatul „inzestrarii” lor
diferentiate cu resurse naturale si umane, precum si al cadrelor relativ specifice de evolutie
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(geografice, economice, tehnologice, demografice, sociale, politice si culturale) care le-au
modelat dezvoltarea in decursul istoriei.
Aceasta a condus la predominarea agriculturii ca forta economica in regiunile in care
conditiile climatice si pedologice au fost favorabile, a industriei grele in zonele în care s-au
gasit resurse de minereu de fier si de carbune si la concentrarea ramurilor din sectorul
serviciilor in centrele administrative. Unele dintre regiunile de granita au beneficiat de
posibilitati mai mari in privinta serviciilor si cooperarii transfrontaliere.
Fortele pietei au tendinta de a favoriza adancirea decalajelor existente. Centrele
industriale sau zonele in care este prezent un puternic sector de servicii sunt, de obicei, mai
dezvoltate, in timp ce zonele periferice cu predominarea agriculturii sau cu infrastructura
deficitara devin si mai marginalizate.
Politicile de dezvoltare economica urmaresc „nivelarea” mediului economic prin
inlaturarea unora dintre decalajele care constituie dezavantajul socio-economic al unor
regiuni, in speranta ca inlaturarea lor artificiala va duce la o crestere economica si sociala
autentica si care, in timp, va „stinge” necesitatea interventiei statului (a fortelor
„neconcurentiale”).
C.Integrarea activitatilor sectoriale in cadrul regiunilor, in vederea ridicarii nivelului
lor de dezvoltare
Politica regionala ar putea, prin definitie, include toate activitatile care influenteaza in
mod semnificativ dezvoltarea unei regiuni. In cadrul sectorului politic aceasta ar putea
include schimbarile produse in sectorul educatiei si invatamantului, reforma pietei fortei de
munca, imbunatatirea infrastructurii, protectia si ridicarea calitatii mediului inconjurator,
dezvoltarea intreprinderilor, transferul de tehnologie si atragerea investitiior straine,
dezvoltarea sectorului IMM-urilor. Fiecare dintre aceste activitati implica o varietate mare
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de actori – administra ia de stat, administratiile locale, ONG-urile, intreprinderi private si
persoane particulare.

27

