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Introducere
Importanţa deosebită a transporturilor derivă din faptul că acestea constituie: veriga
esenţială în lanţul de aprovizionare a oricărei economii favorizând comerţul; un factor
esenţial pentru calitatea vieţii, investiţiile în infrastructură stimulând creşterea economică,
accesibilitatea geografică şi mobilitatea indivizilor; un sector important al economiei,
creator de locuri de muncă şi de bogăţie. Referindu-se la acest aspect, Comisarul Siim
Kallas, vicepreşedinte al Comisiei şi responsabil cu transporturile, a declarat la întâlnirea
cu miniştrii transporturilor de la Bruxelles din 22 martie 2012 că ”Transporturile
reprezintă forţa motrice a economiei europene şi, dacă nu se realizează în mod optim,
economia noastră va avea de suferit şi nu va reuşi să se dezvolte. Miniştrii de resort şi-au
exprimat astăzi sprijinul politic ferm pentru planurile de a construi conexiunile de
transport strategice necesare pentru a alimenta viitoarea creştere economică a Europei.”1 .
În România sectorul transport, depozitare şi comunicaţii a contribuit cu circa 19% la
realizarea produsului inten brut (PIB) iar forţa de muncă ocupată în acest sector a fost de
425,8 mii persoane. În Regiunea Vest transportul a contribuit cu 19% la Produsul Intern
Brut al Regiunii (PIBR) şi a constituit un loc de muncă pentru peste 39 mii de angajaţi.
Principalele provocări pentru realizarea unui sistem de transport sustenabil în viitor le
constituie, atât capacitatea de a combina diferite moduri de transport în vederea scăderii
consumului de resurse, a poluării, cât şi gradul tot mai ridicat de urbanizare la nivel
european ce ridică noi cerinţe privind asigurarea mobilităţii urbane. Combinarea
sistemelor de transport pentru asigurarea mobilităţii nu reprezintă o opţiune pentru
cetăţenii României care, potrivit Flash Eurobarometru 312 pe 2011, obişnuiesc în
proporţie de circa 30% să folosească maşina personală (faţă de 53% în UE 27), de 26,5%
să utilizeze sistemul de transport în comun (22% în UE27), de 29% să apeleze la mersul
pe jos(12,6% în UE27) şi doar 5% la mersul pe bicicletă (faţă de 7,4% în UE27).
Ponderea redusă a celor ce aleg sistemul de transport în comun în România este datorată,
în proporţie de peste 50% încrederii scăzute în acest sistem şi slabei frecvenţe. Potrivit
sondajului Flash Eurobarometru 206b din iulie 2007, nouă cetăţeni UE din zece credeau
că situaţia traficului din zona lor ar trebui să se îmbunătăţească2. În acest context nu este
de mirare că mobilitatea urbană constituie pentru cetăţeni o cauză crescândă de
îngrijorare şi că alegerile pe care le fac în privinţa modalităţilor de a călători influenţează
nu numai viitoarea dezvoltare urbană, ci şi bunăstarea economică a tuturor cetăţenilor şi a
întreprinderilor. Abordarea acestei provocări este esenţială şi pentru succesul strategiei
globale a UE de combatere a schimbărilor climatice, de îndeplinire a obiectivelor 20-20203 şi de promovare a coeziunii aşa cum se arată în Planul de acţiune privind mobilitatea
urbană4. În Regiunea Vest 63% din populaţie trăieşte în centre urbane, comparativ cu
1

Comisia Europeană: Comunicat de presă- Miniştrii transporturilor din UE îşi exprimă sprijinul pentru
noua reţea centrală de transport a UE (TEN-T), IP/12/301, Bruxelles, 22 Martie 2012, p.1
2
Opinii asupra unor aspecte ale politicii UE în materie de transporturi. Sondajul Flash Eurobarometru
206b, iulie 2007
3
Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles (8-9 martie 2007).
4
Comisia Europeană, Planul de acţiune privind mobilitatea urbană, Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor.
{SEC(2009) 1211}{SEC(2009) 1212}, COM(2009) 490 final
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55% la nivelul României, astfel că problematica mobilităţii urbane nu este de loc
neglijabilă.
A. Contextul european
Cadrul european general de dezvoltare economică şi socială a Europei în următorii 10 de
ani este oferit de strategia intitulată „Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă,
ecologică şi favorabilă incluziunii”, prezentată în Consiliul European din 17 iunie 2010 şi
agreată de şefii de stat şi/sau de guvern. Aceasta a conturat orientările integrate pentru
politicile economice şi de ocupare menite să asigure implementarea la nivel naţional a
priorităţilor Europa 2020. Strategia are ca obiectiv general transformarea UE într-o
economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică,
socială şi teritorială a Uniunii. Strategia transporturilor ţine seama de obiectivele acestei
strategii, de ţintele măsurabile ale acesteia transpunându-le în propria strategie de
dezvoltare în următorii ani.
La nivel regional, Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020- Spre o Europă inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii, compusă din regiuni diverse constituie un document
programatic esenţial ce are în vedere atât Situaţia şi perspectivele teritoriului Uniunii
Europene, cât şi cel de-al cincilea Raport al Comisiei privind coeziunea economică,
socială şi teritorială şi în Strategia Europa 2020. Elaborarea acesteia pleacă de pe
convingerea că obiectivele din Strategia Europa 2020 pot fi îndeplinite doar dacă se ia în
considerare dimensiunea teritorială a strategiei, întrucât oportunităţile de dezvoltare
variază de la o regiune la alta iar coeziunea teritorială, prin setul de principii privind
dezvoltarea teritorială armonioasă, echilibrată, eficientă şi durabilă, creează oportunităţi
egale pentru cetăţeni şi întreprinderi, indiferent de locul unde se găsesc, permiţându-le săşi exploateze la maximum potenţialul teritorial.
Agenda teritorială este, aşa cum se menţionează în documentele UE, un instrument pentru
„dezvoltarea teritorială policentrică a UE, pentru a folosi mai bine resursele disponibile în
regiunile europene”. Un aspect important pentru dezvoltarea armonioasă a spaţiului este
integrarea teritorială a zonelor locuite prin care se va „contribui la construcţia unei
Europe durabile din punct de vedere cultural, social, ecologic şi economic”, integrare ce
presupune dezvoltarea unui sistem de transport eficient, sustenabil, ecologic care să nu
afecteze biodiversitatea mediului şi sănătatea acestuia.
Europa este conştientă că poate face faţă provocărilor noi generate de globalizarea
economiilor şi a pieţelor, de ascuţirea competiţiei, păstrându-şi prosperitatea, numai prin
legături eficiente de transport care să-i asigure menţinerea mobilităţii prin strategii
sustenabile realizate
într-o viziune comună asupra schimbării transporturilor.
Conturarea unei viziuni unitare în vederea transformării sistemelor de transport în sisteme
eficiente, ecologice, mai sigure şi mai fiabile este cerută de complexitatea sistemului de
transport, bazat pe interacţiunea dintre infrastructuri, vehicule, tehnologia informaţiei,
norme şi comportamente. Documentul care prezintă această viziune este: Cartea albă a
transporturilor. Foaie de Parcurs pentru Spaţiul unic European al transporturilor-Către
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un sistem de transport competitiv şi eficient din punctul de vedere al resurselor5.O serie
de alte documente de lucru ale Comisiei Europene se alătură în completarea acestuia şi
anume: Noua politică privind reţeaua transeuropeană de transport-Planificare şi probleme
de punere în aplicare, ce oferă o imagine sintetică a realizărilor şi deficienţelor reţelei
TEN-T actuale6; Mecanismul de conectare a Europei7, Mobilitatea viitoare8 pentru a
menţiona doar pe cele mai recente.
„Obiectivul primordial al politicii europene în domeniul transporturilor este de a
contribui la instituirea unui sistem care să asigure, cu mai puţine resurse, o calitate
superioară a serviciilor legate de mobilitate.” în conformitate cu iniţiativa emblematică
„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”9, adoptată în cadrul
strategiei Europa 2020. „Obiectivul pentru următorul deceniu este crearea unui veritabil
Spaţiu unic european al transporturilor prin eliminarea tuturor barierelor reziduale dintre
modurile şi sistemele naţionale, simplificând procesul de integrare şi facilitând apariţia
operatorilor multinaţionali şi multimodali”.10 Politica UE în materie de transport pune în
centrul ei cetăţenii, garantându-le un nivel ridicat al serviciilor şi condiţiilor de muncă,
mai multă sigurantă, protecţia mediului prin promarea unei infrastructuri verzi (Green
infrastructure11) care să permită reconectarea ariilor naturale exitente şi să continue să
asigure un ecosistem sănătos care să continue să ofere servicii valoroase societăţii cum ar
fi aer curat şi apă proaspătă. Mai mult, Uniunea Europeană urmăreşte dezvoltarea unui
sistem şi servicii inteligente de transport atât în cadrul reţelei europene de transport
TEN-T şi a mecanismului „Conectarea Europei” cât şi în oraşele europene confruntate
cu aglomerări şi congestii ale traficului ce impietează mobilitatea sustenabilă a
cetăţenilor. Statele şi cetăţenii ei sunt invitaţi la crearea unei noi culturi a mobilităţii
urbane adaptate secolului 2112 prin alternarea zilnică a modalităţilor de transport alese ca
o măsură pentru decongestionare şi reducerea poluării. În acest sens, Vicepreşedintele

5

European Commission, White Paper on transport;Roadmap to a single european transport area- towards a
competitive and resource- efficient transport system, Directorate General for Mobility and Transport,
COM (2011)144 Final of March 2011
6
Comisia Europeană, Noua politică privind reţeaua transeuropeană de transport-Planificare şi probleme de
punere în aplicare, SEC(2011) 101 din 19.01.2011
7
Mecanismul Conectarea Europei (MCE) este una dintre iniţiativele-cheie propuse de Comisie în contextul
pachetului de măsuri vizând creşterea economică sustenabilă şi crearea de locuri de muncă care concentrându-se pe acele moduri de transport care sunt mai puţin poluante va contribui la creşterea sustenabilităţii
sistemului de transport, Comisia Europeană, Comunicat de Presă, Mecanismul Conectarea Europei: Statele
membre au ajuns la un acord privind construirea viitoarei noastre infrastructure, Luxemburg, 7 iunie 2012
8
În acest scop a fost lansată o largă consultare publică ce va permite cetăţenilor UE să contribuie la
dezvoltarea politcii de transport urbane în UE, Brussels, în Press Release, European Commission, Urban
transport: time to move sustainably, din 17 September 2012
9
„Europa 2020-O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii”,
COM(2010), 2020
10
European Commission, White Paper on transport;Roadmap to a single european transport area- towards
a competitive and resource- efficient transport system, Directorate General for
Mobility and
Transport,COM (2011), 144 Final of March 201, p.41
11
European Commission, Green Infrastructure, June 2010
12
European Commission, Press Release, Sustainable urban mobility: Commission campaign boosts support
to fight congestion and pollution; Brussels, 3July, 2012
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Siim Kallas13, responsabil cu transporturile, a subliniat, cu ocazia acordării premiilor
pentru Săptămâna europeană a mobilităţii 2011, „necesitatea unei noi abordări a
mobilităţii urbane, răspunzând totodată provocării pe care o reprezintă ecologizarea şi
creşterea siguranţei oraşelor noastre”. necesitate ce derivă din ponderea mare a populaţiei
UE ce locuieşte în oraşe, peste 75%14.
Infrastructura adecvată dă măsura mobilităţii şi asigură creşterea economică şi
competitivitatea. Discrepanţele în ceea ce priveşte calitatea şi disponibilitatea
infrastructurii pot inhiba creşterea economică, aşa cum se precizează în al Cincilea
Raport de coeziune al UE. Provocarea pentru Europa constă în îmbunătăţirea reţelei
existente şi a capacităţii acesteia de a conecta într-un mod eficient din punct de vedere
economic şi energetic toate regiunile pentru a exploata pe deplin potenţialul de dezvoltare
al tuturor regiunilor, zonelor urbane, oraşelor. Eliminarea blocajelor dintr-o reţea TEN- T
de bază, cu coridoare de importanţă europeană, în special în regiunile transfrontaliere,
constituie o prioritate pentru îmbunătăţirea mobilităţii.
B. Cadrul naţional
Politica de transport la nivelul României şi a regiunilor componente este armonizată cu
aceea a Uniunii Europene, domeniul transporturilor fiind reglementat prin dispoziţiile
titlului VI articolele 90-100 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Realizarea unui sistem de transport integrat şi sustenabil este o misiune complexă ce
implică mai multe părţi interesate de la nivel european, naţional şi regional care trebuie să
colaboreze pentru planificarea amenajării teritoriale şi a trasporturilor, a transportului
public, a folosirii căilor rutiere şi a infrastructurii de transport şi să se subordoneze unei
viziuni comune derivată din strategiile europene, naţionale, regionale şi locale.
La nivelul României, obiectivele Strategiei Europa 2020 au fost transpuse în ţinte
naţionale şi măsuri avute în vedere pentru atingerea acestora în cadrul Programului
Naţional de Reformă 2011-2013 (PNR). Corelând obiectivele naţionale cu cele stabilite la
nivel european şi cu modalităţile prin care autorităţile naţionale vor implementa aceste
obiectiv PNR permite concertarea demersurilor naţionale pentru modernizarea economiei
şi societăţii româneşti şi favorizează convergenţa economico-socială cu celelalte state
membre ale UE. Monitorizarea stadiului de realizare a obiectivelor naţionale, derivate din
obiectivele Europa 2020 în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene, se
realizaeză prin Programul de stabilitate şi convergenţă elaborat de fiecare ţară şi transmis
în luna aprilie a fiecărui an, în cadrul „Semestrului European” .
PND 2007-2013 realizat conform prevederilor HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în
parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare (ce stabileşte ca principii metodologice, în
13

Comisia Europeană – Comunicat de Presă, Mediu: Bologna câştigă premiul Săptămânii europene a
mobilităţii 2011, IP/12/218, Bruxelles, 5 martie 2012.
14
Comisia Europeană, Planul de acţiune privind mobilitatea urbană, Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor.
{SEC(2009) 1211}{SEC(2009) 1212}, COM(2009) 490 final
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cadrul de lucru inter–instituţional şi a mecanismele de consultare partenerială,
următoarele secţiuni: analiza situaţiei curente; analiza SWOT; strategia de dezvoltare;
programarea financiară; implementarea şi parteneriatul) s-a axat la nivel regional pe
disparităţile în dezvoltarea economică din perspectiva gradului de ocupare a populaţiei, a
dezvoltării antreprenoriale şi accesului la infrastructura de transport, a diferenţelor
privind infrastructura socială şi infrastructura în domeniul turismului, precum şi a
disparităţilor în dezvoltarea urbană a regiunilor.
Politicile României privind amenajarea teritoriului sunt aliniate următoarelor documente
europene aflate în vigoare: Carta europeană a amenajării teritoriului (Spania, 1983),
Schema de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (1999, Germania), Principii directoare
pentru o dezvoltare teritorială durabilă a continentului european (2000, Germania) şi
Agenda teritorială europeană (mai 2007). În planul dezvoltării economico-sociale
armonioasă a României, un rol important îl au Strategia de transport intermodal în
România 2020, Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Programului Operaţional
Sectorial - Transporturi şi, alături de acestea, Planurile de dezvoltare regională (cum este
Planul de dezvoltare regională Regiunea Vest 2007-2012) dar şi o serie de Planuri de
amenajare a teritoriului regional (PATR), Planuri de amenajare a teritoriului judeţean
(PATJ) şi zonal (PATZ) dintre care menţionăm: PATZ Valea Jiului şi PATZ
intercomunal Ţara Haţegului-Geoparcul Dinozaurilor, toate aceste documente constituind
surse pentru prezentul studiu.
C. Cadrul conceptual
În realizarea studiului autorii s-au subordonat conceptelor de moduri de transport,
policentrism şi mobilitate agreate de specialişti şi redate în continuare.
În general, pe plan internaţional, legat de utilizarea succesivă a mai multor moduri de
transport, pentru deplasarea mărfurilor, de la origine până la destinaţie, există definite
relaţiile prezentate în caseta 1.
Caseta 1
Definiţii pentru diferite moduri de transport
Transportul multimodal este un transport succesiv mixt care utilizează două sau
mai multe moduri de transport.
Transportul intermodal reprezintă deplasarea mărfurilor în aceeaşi unitate de
încărcare sau acelaşi vehicul rutier, care utilizează succesiv două sau mai multe moduri
de transport, fără manipulări ale mărfii propriu-zise la schimbarea modurilor. Prin
extensie, intermodalitatea caracterizează un sistem de transport prin care două sau mai
multe moduri de transport sunt utilizate într-o manieră integratoare care să completeze un
lanţ de transport “din poartă în poartă” („door to door”), adică de la locaţia expeditorului
la cea a destinatarului.
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Transportul combinat este un transport intermodal, al cărui parcurs principal se
realizează pe căi ferate, navigabile sau aeriene, iar parcursul iniţial şi/sau terminal se
realizează pe căi rutiere şi este cât mai scurt posibil.
De asemenea, OECD a publicat, prin intermediul EUROSTAT, în anul 2002, definiţii ale
transporturilor intermodale, astfel:
Transport intermodal – deplasarea mărfurilor (într-un singur recipient sau
vehicul) prin intermediul unor moduri de transport diferite, succesive, fără a schimba
recipientul sau vehiculul, în care sunt încărcate mărfurile, în timpul schimbării modurilor
de transport
Transport multimodal:
- conform Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport – ECMT – deplasarea
mărfurilor prin intermediul a cel puţin două moduri de transport diferite. În acest context,
transportul intermodal reprezintă un caz particular al transporturilor multimodale
- conform Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Transporturile Internaţionale Multimodale
de mărfuri - deplasarea mărfurilor prin intermediul a cel puţin două moduri de transport
diferite, pe baza unui contract de transport multimodal, dintr-o locaţie a unei ţări de unde
transportatorul multimodal o preia şi proiectează traseul pentru a o livra într-o altă ţară
Transport combinat – Un mix de moduri de transport unde unul (pasiv) este
susţinut de un altul (pasiv) care asigură tracţiunea şi are consumuri energetice
Transportul durabil - acel sistem complex care să satisfacă necesitatea de mobilitate a
generaţiilor actuale, fără a deteriora factorii de mediu şi sănătatea şi care să-şi
eficientizeze consumurile energetice astfel încât să fie posibilă satisfacerea necesităţii de
mobilitate a generaţiilor viitoare.
Mobilitatea este înţeleasă ca sistem flexibil şi eficient de deplasare a resurselor şi
rezultatelor activităţii economice fiind legată de conceptul de migraţie internă şi migraţie
externă. Motivaţia mobilităţii este, de cele mai multe ori, legată de oportunitatea unor
locuri de muncă mai bine remunerate şi a unor condiţii de viaţă superioare. Deschiderea
barierelor prin crearea spaţiului unic comunitar, creşterea vitezei de deplasare şi
realizarea unor legături, din ce în ce mai facile, atât la nivel regional sau naţional cât şi la
nivel european, extinderea fenomenului migraţiei internaţionale şi impactul acestuia
asupra dezvoltării economice au făcut ca preocupările să se îndrepte spre un concept nou
de mobilitate şi anume mobilitatea sustenabilă, abordată din prisma unui transport
sustenabil prin dezvoltarea unor nişe tehnologice, sociale şi comportamentale (Jonathan
Köhler şi alţii, 200815)
Alături de conceptul de mobilitate s-a dezvoltat conceptul de gestionare a mobilităţii ce
priveşte „gestionarea cererii de autoturisme prin schimbarea atitudinii şi modelelor de
deplasare. În centrul gestionării mobilităţii se află măsurile flexibile, precum informarea
şi comunicarea, organizarea serviciilor şi coordonarea activităţilor diferiţilor parteneri, şi

15

Jonathan Köhler, Lorraine Whitmarsh , Björn Nykvistc, Michel Schilperoord , Noam Bergman , Alex
Haxeltine, 2008, A transitions model for sustainable mobility, Ecological Economics 68 (2009) 2985–2995
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care ajută la implementarea unor măsuri stricte”16 cum ar fi încurajarea utilizării unor noi
linii de tramvai, metrou, tren, a pistelor de biciclete (în mediul urban şi rural), a
sistemelor de parcare urmate de mersul pe bicicletă (Park and Ride) sau mersul pe jos.
Gestionarea mobilităţii permite un raport mai bun între beneficii şi costuri şi implică
responsabilitatea mai multor actori, de la autorităţi naţionale, regionale, locale, la
angajatori17 care abordează traficul generat de activităţile lor, în special, cel legat de
lucrătorii şi clienţii lor, dar şi la cetăţeni care aleg alternative mai puţin poluante de
transport.
Modelarea mobilităţii nu este o sarcină uşoară. Xiao-PinZheng, în modelul său privind
economiile de reţea, aglomerare urbană şi dezvoltare regională (Zheng18, 2007) pune în
evidenţă legătura exitentă între producţia realizată şi densitatea populaţiei ca aglomerare
urbană, între producţia realizată şi eficienţa reţelei de transport din punctul de vedere al
timpului de ajungere la destinaţie. Din acestă perspectivă, se poate spune că aşa cum
densitatea populaţiei influenţează nivelul de dezvoltare economică, reţeaua de transport
poate obstrucţiona sau facilita libera circulaţie a mărfurilor şi angajaţilor, mobilitatea
acestora, contribuind sau blocând dezvoltarea sustenabilă a regiunii.
În contextul al unei arii dominate de libertatea pieţelor, mobilitatea devine un element
important în care libertatea de mişcare (a mărfurilor, a oamenilor) constituie un factor
important în dezvoltarea sustenabilă. Încurajarea mobilităţii pentru indivizi, afaceri şi alte
organizaţii constitue un obiectiv al politicii EU ce permite acces sporit la învăţare şi
oportunităţi de ocupare.
În ceea ce priveşte conceptul de policentrism1920, specialiştii consideră că acesta este încă
ambiguu din punct de vedere ştiinţific şi are mai degrabă implicaţii politice. Sistemul
urban european se caracterizează printr-o mare varietate de precondiţii ale
policentrismului cum ar fi, de exemplu, specializarea, ordonarea ierarhică. Funcţionarea
sistemelor urbane este, de asemenea, extrem de variată (ESPON21). Policentrismul este
16

European Commission, White Paper on transport;Roadmap to a single european transport area- towards
a competitive and resource- efficient transport system, Directorate General for Mobility and Transport,
COM (2011), 144 Final of March 201, p.103
17
Potrivit unui studiu OECD, avantajele obţinute de întreprinderile care adoptă iniţiative de gestionare a
mobilităţii pot conduce la reduceri cu 15-20% a deplasărilor individuale (OECD-International Transport
Forum, 2010)
18
Xiao-PinZheng, 2007, Economics of Network, Urban aglomeration and Regional development. A
Theoretical and Empirical Evidence, Regional Studies, Routledge Taylor&Francis Group, UK, vol.41,5,
pp.559-569
19
Policentrism este definit în Dictionarul Englez Collins ca “ fapte, principii sau susţineri ale existenţei a
mai multor centre de control într-un system politic, de alianţe” Collins English Dictionary - Complete &
Unabridged 10th Edition 2009 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins Publishers
1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, vezi http://dictionary.reference.com/browse/polycentrism
20
Policentrismul este definit în alte dicţionare ca fiind existenţa a mai multor centre în special center de
autoritate şi control; sau existenţa a mai multor părţi centrale, sau existenţa a mai multor culture într-o
regiune., vezi http://www.wordnik.com/words/polycentrism
21
ESPON Project. 1.11. The role, specific situation and potentials of urban area nodes in a polycentric
development (2002-2004), p.7
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uneori considerat un fenomen ce defineşte acele teritorii urbane ce tind să constituie
clustere în câteva centre de activitate 22(Anas et al., 1998, p. 1439) care, în opinia lui
Davoudi, reflectă, în fapt, dinamismul ce caracterizează oraşele în secolul XXI fiind
evidenţiat de “decentralisation of economic activities, increased mobility, complex crosscommuting and fragmented spatial distribution of activities” 23(Davoudi, 2003, p.994).
În afară de abordarea policentrismului din perspectivă urbană, există o serie de teorii
privind policentrismul care, în opinia Renatei Pessoa24 (2009), sunt derivate din diferiţi
termeni asociaţi cum ar fi: „oraşe post industriale - post-industrial cities” (citându-l pe
Hall, 1997), „regiuni metropolitane polinucleare- polynucleated metropolitan
regions”(citându-i pe Dieleman and Faludi, 1998), „regiuni urbane policentricepolycentric urban regions”(citându-i pe Kloosterman and Musterd, 2001), „regiuni
orăşeneşti globale- global city-regions” (citându-l pe Scott, 2001) sau „regiunimegaoraşe- mega-city regions” (citându-l pe Hall, 2004). Câteva elemente caracterizează
policentrismul în spaţii urbane sau regionale şi anume: sinergia structurilor şi a fluxurilor,
cooperarea instituţională (voluntară) în cadrul sistemului (Stefanie Dühr25, 2005, p.235236) şi identitatea privită din perspectivă strategică, culturală şi instituţională (Houtum şi
Lagendijk, 2001 citaţi de Meijers şi alţii, 2003).26
Green27 (2007, p.2084) aplecândiu-se asupra funcţionalităţii relaţiei dintre actorii
policentrului menţionează că existenţa unui policentrism se poate obţine dacă sunt
respectate două reguli şi anume: i)spaţiul să conţină mai mult de un nod; ii) să existe
legături funcţionale între noduri, lipsa acestor legături făcând ca, în fapt, policentrul să nu
existe. Însă pentru obţinerea sinergiilor într-un spaţiu policentri este necesară, în opinia
lui Meijers, existenţa unor mecanisme de cooperare, de asigurare a complementarităţii şi
de legături prin externalizări de activităţi. (Meijers, 2005, p.767).
Proiectul ESPON 1.1.1. (EC, 1999, in Dühr, 2005, p.235) pune în evidenţă existenţa a trei
varietăţi de scală a policentrilor în Europa şi anume: „micro”, „mezo” şi „macro” (Figura
1). Nivelul „micro” oraşele clasteri la nivel intra-regional, nivelul „mezo” este legat de

22

Anas, A., R. Arnott and K. Small, “Urban Spatial Structure” in “Journal of Economic Literature”, 36, pp.
1426–1464, 1998
23
Davoudi, S., “Polycentricity in European Spatial Planning: from an Analytical Tool to a Normative
Agenda” in “European Planning Studies”, 11(8), pp. 979–999, 2003.
24
Renata Parente Paula Pessoa, 2009, Towards a Definition of Urban Polycentrism for Brazilian
Metropolises , The 4th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU)
2009 Amsterdam/Delft The New Urban Question – Urbanism beyond Neo-Liberalism,
http://newurbanquestion.ifou.org/proceedings/7%20The%20New%20Metropolitan%20Region/E007_Paren
te%20Paula%20Pessoa_Renata_Brazilian%20Polycentrism.pdf
25
Dühr, Stefanie, “Potentials for Polycentric Development in Europe: The ESPON 1.1.1 Project Report” in
“Planning Practice and Research”, 20:2, pp.235-239, 2005.
26
Houtum, H. and A. Lagendijk, “Contextualising Regional Identity and Imagination in the Construction of
Polycentric Urban Regions: The Cases of the Ruhr Area and the Basque Country” in “Urban Studies”,
38 (4), pp.747-767, 2001; in Meijers, E., A. Romein and E. C. Hoppenbrouwer, “Planning Polycentric
Urban Regions in North West Europe: Value, Feasibility and Design”. Delft: DUP Science, 2003.
27
Green, N., “Functional Polycentricity: A Formal Definition in Terms of Social Network Analysis” in
“Urban Studies”, 44, pp.2077-2103, 2007.
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dezvoltarea complementarităţilor urbane la nivel regional iar nivelul „macro” se referă la
dezvoltarea complementarităţilor urbane la scară interregională.
Figura 1
Scala spaţială a sistemului urban policentric

Sursa: desen bazat pe lucrarea lui Champion28, 2001, p. 665, preluat din Renata Pessoa,
2009, p.1006
De menţionat este faptul că sinergiile cele mai mari se obţin atunci când fiecare centru
nodal are o funcţie, un rol bine definit la nivel regional astfel încât fiecare centru să fie
capabil să asigure atât nevoile locale cât şi pe cele ale întregului spaţiu inclus în
policentru (Champion, 2001, p.666).
Indicatorii uzuali în analiza policentrică29 sunt: indicatori demografici (populaţia,
migraţia, densitatea populaţiei, diviziunea forţei de muncă între centrele regiunii etc);
indicatori ai competitivităţii (competenţe de bază ale forţei de muncă, cheltuieli de
cercetare - dezvoltare, centre de inovare, centre de cercetare etc) şi indicatori ce reflectă
atractivitatea mediului de afaceri (localizarea companiilor din TOP 500, etc). O atenţie
specială trebuie acordată, în opinia specialiştilor proiectului ESPON1.1.130, identificării
mijloacelor de transport, a indicatorilor de accesibilitate la ierarhia internaţională a
oraşelor, diferenţierea sistemului urban în interiorul zonei urbane a regiunii, capacitatea
de a accesa oferta infrastructurii de transport şi comunicaţii a oraşelor, regiunii.
Punctul de plecare al studiului a fost contextul general al Planurilor şi Strategiilor la nivel
european şi regional şi trendurile strategice la nivel european. Pentru domeniul
transporturilor, acestea vizezază următoarele aspecte:

28

Champion, A.G.A., “Changing Demographic Regime and Evolving Polycentric Urban Regions:
Consequences for the Size, Composition and Distribution of City Populations” in “Urban Studies”,
38(4), pp. 657–677, 2001
29
ESPON Project. 1.11. The role, specific situation and potentials of urban area nodes in a polycentric
development (2002-2004), p.31
30
ESPON Project. 1.11. The role, specific situation and potentials of urban area nodes in a polycentric
development (2002-2004), p.31
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•
•
•
•

•

mobilitate, transport şi reducerea consumului de resurse, scăderea poluării
datorate traficului rutier;
schimbările structurale determinate de implementarea conceptului dezvoltării
policentrice la nivel regional;
nevoia dezvoltării echilibrate a Regiunii Vest ce poate fi impulsionată de un
sistem eficient de transport care să permită accesul şi mobilitatea forţei de muncă;
tendinţele de dezvoltare evidentă la nivelul economiei regionale a centrelor
logistice corelate cu dezvoltarea infrastructurilor de afaceri care găzduiesc
investiţii strategice ce necesită conectivitate inteligentă şi transportul forţei de
muncă;
prevenirea factorilor asociaţi dezvoltării rapide şi dezorganizate în Regiunea Vest
şi care pot afecta dezvoltarea viitoare, aglomerarea urbană, schimbarea densităţii
polulaţiei, creştrea duratei de deplasare.

Scopul studiului este potrivit, caietului de sarcini, ca, ţinând cont de la nevoile reale ale
Regiunii de Vest, să se analizeze sistemul de transport prin prisma interconectivităţii, în
vederea creeării unui sistem integrat şi eficient, intermodal care să ofere utilizatorilor
posibilitatea de a se deplasa „din uşă în uşă” într-un mod confortabil şi eficient .
Obiectivul principal al prezentului studiu studiului, aşa cum este formulat în caietul de
sarcini, este dezvoltarea unui instrument strategic de acţiune în domeniul mobilităţii şi
transportului care să ghideze procesul de planificare şi programare pentru perioada post
2013 iar obiectivul specific este de a elabora o strategie privind mobilitatea şi transportul
la nivelul Regiunii de Vest.
În vederea realizării acestor obiective s-au avut în vedere factorii de care depinde
dezvoltarea economică echilibrată a unei regiuni şi anume: existenţa resurselor (naturale,
umane, creative); accesibilitatea la căile de transport; conectivitatea la reţelele regionale,
interregionale, paneuropene etc. importanţi în conturarea noilor direcţii de dezvoltare
după anul 2013.
Studiul a fost structurat în patru capitole astfel: primul capitol prezintă o introducere în
problematică fiind axat pe cadrul european şi naţional privind transporturile şi mobilitatea
şi o serie de clarificări conceptuale şi metodologice. Al doilea capitol urmăreştre crearea
unei imagini de ansamblu a Regiunii de Vest, pornind de la precizarea cadrului geografic,
structurii administrative, a polulaţiei şi a forţei de muncă, a activităţilor economiceabordate din perspectiva dezvoltării policentrice- în scopul evidenţierii oportunităţilor şi
provocărilor viitoare la care trebuie să facă faţă Regiunea de Vest ţinând cont de
avantajele prezente şi disfuncţionalităţile evidenţiate de analiza SWOT. Al treilea capitol
se axează pe analiza infrastructurii de transport în Regiunea Vest şi a sistemelor modale
de transport pe tipuri distincte:transportul rutier, transportul ferovial, transportul aerian,
transportul cu alte mijloace comune sau private, evidenţiindu-se în final într-o sinteză
SWOT principalele avantaje, dezavantaje, provocări şi oportunităţi cărora trebuie să le
facă faţă. Al patrulea capitol se axează pe analiza mobilităţii populaţiei în scopul
evidenţierii dimensiunii fenomenului în Regiunea Vest, identificării orientării fluxurilor
migratorii şi a structurii migranţilor, a cauzelor acestuia dar şi prezentarea efectelor pe
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care acest fenomen îl are asupra structurii populaţiei prin prezentarea informaţiei
statistice relevante în contextul mobilităţii şi construirea unor indicatori sintetici care
relevă tendinţe şi mecanisme explicative neobservabile prin analiza datelor brute. În
finalul acestui capitol este realizată o sinteză a analizei SWOT a mobilităţii în Regiunea
Vest.
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1. Regiunea Vest- PREZENTARE GENERALĂ
1.1. Cadrul geografic (amplasare, structură administrativă, relief, climă)
În concordanţă cu reglementările Uniunii Europene31 şi cu prevederile Legii dezvoltării
regionale, în România, prin asocierea liberă a judeţelor s-au constituit, pe baza criteriului
populaţiei32, 8 regiuni de dezvoltare ca unităţi administrativ-teritoriale fără personalitate
juridică cu rol statistic de urmărire a modului de implementare a politicilor regionale.
Aceste structuri administrative vizează dezvoltarea armonioasă a întregii arii cuprinse în
regiune prin reducerea decalajelor economice şi a disparităţilor în plan regional şi local.
Criteriului populaţiei, ce a stat la baza acestei construcţii, i s-au asociat şi alte criterii cum
ar fi condiţiile naturale, economice, sociale etc. existente, care să ofere posibilitatea
noilor regiuni să-şi stabilească propriile priorităţi în scopul dezvoltării armonioase a
tuturor judeţelor care fac parte din regiunea respectivă.
Regiunea Vest face parte din Macroregiunea 433 (alături de regiunea Sud Vest Oltenia) şi
este situată în partea vestică a României, învecinată la nord-vest cu Ungaria, la sud-est cu
Serbia (aproximativ 60 km din graniţă fiind situată pe Dunăre), iar pe teritoriul naţional
cu regiunea Nord-Est, regiunea Centru şi regiunea Sud –Vest. Timişoara, considerată
„capitala” Regiunii Vest este situată aproximativ la aceeaşi distantă de Bucureşti şi Viena
fiind, alături de Arad, poarta aeriană de legătură a acestei regiuni cu restul ţării şi restul
Europei.
Legăturile cu vecinii, Ungaria, Serbia şi Macedonia şi mai departe cu restul Europei, se
fac, în principal, prin magistralele europene, stradale şi feroviare. Din anul 1997,
Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DCMT) alături de
trei comitate din Ungaria şi de regiunea Voivodina din Serbia.
Regiunea Vest are în componenţă patru judeţe cu suprafeţe aproximativ echilibrate,
fiecare reprezentând între 22-27% din teritoriul regiunii şi anume: judeţele Arad (7754
Km, respectiv 24,2% din teritoriul Regiunii);Caraş-Severin (8520Km adică 26,6%);
Hunedoara (7063Km, respectiv 22%) şi Timiş cel mai mare judeţ (8697 Km, adică
27,2%). Regiunea Vest însumează34 cca. 32.034 km2, adică 13,44% din suprafaţa totală a
ţării şi 53,3% din suprafaţa Macroregiunii 4. Pe teritoriul Regiunii de Vest există 46 de
31

Regulamentul de împărţire în regiuni (NUTS regulation -Regulation -EC No 1059/2003 of the European
Parliament and of the Council) a fost adoptat în Mai şi a intrat în vigoare în Iulie 2003 şi a fost amendat de
două ori pentru a include şi cele 12 tări noi care au intrat în UE după 2004 . Al doilea amendament (EU No
31/2011) a fost adoptat în Ianuarie 2011 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012.
32
Conform reglementărilor UE, cuprinderea în regiuni NUTS1-3 se face în funcţie de numărul minimmaxim al populaţiei, limitele fiind, respectiv, de 3-7 milioane persoane pentru NUTS1, 800.000-3 milioane
persoane pentru NUTS 2 şi 150.000-800.000 de persoane pentru NUTS 3, vezi Eurostat regional Yearbook
2011, Eurostat Statistical Books, European Commission, 2011, p.16
33
Conform Legii privind stabilirea nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice din România s-au
constituit patru macroregiuni (în concordanţă cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea
regională în România şi armonizarea cu cerinţele Regulamentului CE nr. 1059/2003 al Parlamentului şi al
Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică –
NUTS, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003.
34
Anuarul statistic al României pe anul 2011, Institutul Naţional de Statistică
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oraşe din care 12 municipii (11,7 % din totalul de la nivelul ţării şi 52,2% din totalul
celor din Macroregiunea 4), 281 comune şi 1327 de sate (vezi harta din figura 1.1 şi
Anexa 1).
Figura 1.1.
Harta fizico-geografică şi localizarea Regiunii Vest

Regiunea oferă imaginea unui relief diversificat dominat de: zone de munte ce reprezintă
43,4% din totalul suprafeţei, localizate, în marea lor majoritate, în judeţul Hunedoara;
zone de câmpie (33% din suprafaţă) ce domină cu ponderi de, respectiv, 75% şi 50%
judeţele Timiş şi Arad (Câmpia Aradului, Câmpia Joasă a Crişurilor, Câmpia Cernei,
Câmpia Vingăi, Câmpia Lovinului, Câmpia Timişului, lunca Mureşului şi altele); zone de
deal (11,5% din suprafaţă - Dealurile Lugoşului, Dealurile Pogânişului) şi depresiuni ce
acoperă 12,1% din suprafaţă (Depresiunea Hălmagiu, Depresiunea Gurahonţ,
Depresiunea Zarand, Depresiunea Haţegului, Depresiunea Bradului etc). Relieful neted
din partea vestică a regiunii este compus din soluri cernoziomice şi aluvionare deosebit
de fertile, în special pe cursurile mijlocii ale apelor care o străbat oferind un potenţial
natural activităţilor agricole.
Clima este, în cea mai mare parte, sub incidenţa climatului temperat- continental de
tranziţie cu influenţe sub-mediteraneene. „Limita
influenţelor submediteraneene
urmăreşte linia Nădlac şi continuă pe la Semlac, Periam, Giarmăta, Recaş, la sud de
Caransebeş, traversează Muntele Mic, Ţarcu, Godeanu şi ajunge până la izvoarele Cernei.
Toate unităţile fizico-geografice aflate la nord de limita descrisă aparţin climatului
continental de tranziţie cu influenţe oceanice”. (Raport35 privind Starea factorilor de
mediu pentru Regiunea Vest în anul 2010, p.3). Regiunea Vest are temperaturi medii
multianuale care oscilează, conform datelor statistice publicate de Institutul Naţional de
Statistică (INS), între 10-120C (11,6% în anul 2010 înregistrată la staţia meteorologică
Timişoara). Media multianuală a precipitaţiilor se situează, coform datelor statistice, între
35

Raport privind Starea factorilor de mediu pentru Regiunea Vest în anul 2010,
arpmtm.anpm.ro/.../Raportarea%20semestriala%20-
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583,9 l/m2 în anii 1901-2000 şi 790,3 l/m2 în anul 2010, sensibil mai ridicată in zonele
montane.

1.2 . Resursele naturale
Regiunea Vest datorită formaţiunilor geologice este o regiune bogată atât în resurse ale
subsolului cât şi în cele ale solului ce permit o diversificare largă a activităţilor
productive legate de valorificarea acestora şi susţin dezvoltarea regiunii.
Prezenţa minereurilor de fier, fier-mangan şi metale neferoase (cupru, aur-argint,
molibden) din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, ca şi existenţa din belşug a
cărbunilor în cele două judeţe ale regiunii, alături de roci sedimentare metamorfice şi
magmatice, calcar industrial, granit, andezit de construcţii, nisip industrial, siderurgic şi
metalurgic etc. au constituit factori naturali, determinanţi, în dezvoltarea industriilor
extractivă, siderurgică, metalurgică, a construcţilor de maşini, a construcţiilor. Existenţa
unei zone depresionale şi colinare în regiune a favorizat dezvoltarea unor culturi de
cereale, a pomiculturii, viticulturii şi creşterea animalelor, oferind resurse pentru
dezvoltarea industriei alimentare.
În Regiunea Vest, în zonele sub- şi intramontane pădurile reprezintă principalele resurse
naturale şi acoperă circa 31,8% din suprafaţa regiunii, fiind concentrate în judeţele CaraşSeverin şi Hunedoara, (peste 70% din suprafaţă), fapt ce explică dezvoltarea industriei de
prelucrare a lemnului (vezi graficul din figura 1.2).
Figura 1.2.
Distribuţia pădurilor Regiunea Vest – 2010

Sursa:Prelucrări date din Anuarul Anuarul Statistic al României anul 2011, tabel
51,p.401
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Apele constituie o altă resursă naturală a regiunii iar abundenţa apelor minerale şi
geotermale, cu proprietăţi curative, completează oferta de bogăţii naturale care merită
valorificate din plin şi care fac regiunea extrem de atractivă.
În Regiunea Vest, pitorescul peisajului geografic cu o structură geologică deosebită şi
existenţa unei clime blânde, cu nuanţe meridionale a permis dezvoltarea unei
biodiversităţi supuse unor convenţii de protecţie internaţională (păsări, circa 20 specii de
plante rare).
Regiunea Vest se caracterizează prin prezenţa a 131 perimetre cu regim special de
ocrotire şi conservare (rezervaţii ale biosferei, parcuri naturale, parcuri naţionale)36 în
suprafaţă de 428253 ha reprezentând 5,7% din totalul rezervaţiilor biosferei din România
(rezervaţia Retezat - judeţul Hunedoara), circa 58% din totalul parcurilor naţionale şi
peste 33% din totalul parcurilor naturale din ţară37, în care există specii de plante şi
animale sălbatice, formaţiuni biogeografice, ansambluri peisagistice cu valoare ecologică
şi culturală deosebită. În Regiunea Vest se regăsesc, 5 sunt parcuri naţionale: Parcul
Naţional Retezat - judeţul Hunedoara; Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei judeţul Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj; Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa judeţul Caraş-Severin; Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului - judeţul CaraşSeverin şi Parcul Naţional Defileul Jiului - judeţele Hunedoara şi Gorj şi 4 parcuri
naturale: Parcul Natural Porţile de Fier - judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi;
Geoparcul Dinozaurilor - Ţara Haţegului - judeţul Hunedoara; Parcul Natural Grădiştea
Muncelului - Cioclovina - judeţul Hunedoara şi Parcul Natural Lunca Mureşului judeţele Arad şi Timiş la care se adaugă 3 monumente ale naturii şi 119 rezervaţii
naturale38 (vezi harta din figura 1.3).

36

Arii protejate conform Legii nr.5/2000 privind Planul de amenajare a teritoriului Naţional-Secţiunea IIIzone protejate, a HG nr.2151/2004, 1581/2005 şi 1143/2007 privind instituirea regimului de natură
portejată pentru noi zone.
37
Prelucrări după Anuarul Statistic al României pe anul 2011, INS, paginile 30-31
38
Parcuri naturale, Resurse turistice naturale însemnate şi posibilitatea practicării turismului pentru toate
categoriile sociale şi pentru toate grupele de vârstă, în http://www.regiuneavest.ro/economia-regiuniivest/parcuri-naturale/
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Figura 1.3
Ariile protejate şi staţiunile turistice din Regiunea Vest

Su
rsa: http://www.regiuneavest.ro/economia-regiunii-vest
Regiunea de Vest se remarcă prin multe lacuri naturale cum ar fi: Iezerul Ţarcu şi
Pietrele Albe (lacuri glaciare în munţii Ţarcu); Ochiul Bei (în Munţii Aninei); Iezerul
Mare şi Iezerul Mic (lacuri glaciare în Munţii Şurianu); lacuri carstice Iezerul Ighiu
Dragula în Cheile Nerei şi ; lacurile glaciare din Munţii Retezet (Bucura, Zănoaga,
Stănişoara, Ţapului, etc) şi Parâng (Gălcescu, Roşiile, Zăvoiaele, Mândra, Deneş); lacuri
fluviale (de la Macedonia, Ionel, Niţchidorf, Cebza, Obad); lacuri de tasare (cele de la
Vâlcani, Deta, Izvin, Voiteag) şi o serie de lacuri artificiale ce constituie puncte de
atracţie ce îmbogăţesc potenţialul turistic bogat al regiunii.

1.3 Resursa umană
Realizarea obiectivelor Europa 2020 implică creşterea atenţiei acordată de factorii de
decizie resursei umane cu rol major în crearea şi dezvoltarea societăţii cunoaşterii într-o
viziune policentrică. Florida39 (2002,2005) a stimulat dezbateri ştiinţifice largi privind
impactul capitalului uman şi a diversităţii culturale asupra dezvoltării performanţelor
economice ale regiunilor insistând asupra examinării distribuţiei geografice şi a relevanţei
economice a acestei distribuţii. Într-un studiu din anul 2008 Florida şi alţii punctează
importanţa ponderii populaţiei creatoare, cu un nivel ridicat de calificare implicată în
domenii bazate pe cunoaştere, în artă, disign şi alte ocupaţii complementare şi a toleranţei

39

Florida, R. (2002), The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books; Florida, R. (2005), Cities
and the creative class. New York, London: Routledge; Florida, R., C. Mellander and K. Stolarick (2008),
Inside the black box of regional development – human capital, the creative class and tolerance. Journal of
Economic Geography 8: 615-649

19

(citat de Rűdiger Budde şi alţii,40 2010, p.29) ca liant al conlucării şi colaborării în spaţii
multiculturale.
a. Factorii socio-demografici
Populaţia totală a Regiunii Vest a fost, conform datelor statistice la 1 iulie 2010, de peste
1 916,9 mii persoane (circa 8,9% din populaţia ţării şi 46,1% din aceea a Macroregiunii
4). Analiza pe judeţe evidenţiază o distribuţie relativ dezechilibrată, cu un nivel minim în
judeţul Caraş-Severin (16,7%) şi maxim în Timiş 35,5%, în timp ce în celelalte două
judeţe ponderea populaţiei în totalul regiunii a fost relativ echilibrat distribuită: 23,7% în
judeţul Arad şi 24,1% în judeţul Hunedoara (graficul din figura 1.4).

Municipii

Oraşe

Sate

461450

679695

Timiş

320840

Hunedoara

454922

Caraş-Severin

1916907

Arad

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Macroregiunea
de Vest

Distribuţia populaţiei pe zone rural şi urban arată că municipiile sunt cele mai aglomerate
centre, concentrând circa 47% din populaţia Regiunii Vest, comparativ cu numai 37%
ponderea locuitorilor la sate. La nivelul judeţelor situaţia este puţin diferită în sensul că
timp ce în municipiile din judeţul Hunedoara şi Timis populaţia depăşeşte media Regiunii
Vest (cu un nivel de peste 50% din totalul populaţiei acestor judeţe), Judeţele Arad şi
Caraş-Severin se situează cu peste 10% sub media regiunii, fiind caracterizate de o
concentrare mai mare a populaţiei la sate. Acestă situaţie demonstrează forţa atractivă
oraşelor şi, mai ales a municipiilor, ca policentri şi motoare ale dezvoltării Regiunii Vest.
Figura 1.4.
Populaţia Regiunii Vest şi structura acesteia pe judeţe şi localităţi în la 1 iulie 2010

Total

Sate
Oraşe
Municipii
Regiunea Vest
100
37.05
15.80
47.15
Arad
23.73
44.93
18.87
36.20
Caraş-Severin
16.74
43.95
21.51
34.54
Hunedoara
24.07
23.27
17.70
59.03
Timiş
35.46
37.88
9.76
52.37
Sursa: Prelucrări pe baza datelor din Anuarul statistic pe anul 2011, tabel 2.4
40

Rűdiger Budde şi alţii , 2010, Second State of European Cities Report, Contract No. 2008CE160AT024
November 2010 Research Project for the European Commission, DG Regional Policy.
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Populaţia Regiunii Vest a scăzut cu 284810 persoane la 1 iulie 2010 comparativ cu 1 iulie
1990, urmând tendinţa ce se înregistrează atât la nivel naţional cât şi europan. Factorii
care au condus la această situaţie se regăsesc atât în nivelul negativ al sporului populaţiei
(-3,541 comparativ cu –2,2 la nivelul ţării) cât şi în migraţia internă şi internaţională. În
aceste condiţii, faţă de anul 1990, densitatea populaţei a ajuns la 59,8 locuitori pe km2
(67,9 locuitori pe km2 la nivelul Macroregiunii 4, şi 89,9 locuitori pe km2, media pe ţară),
adică cu circa 9 locuitori pe km2 mai puţin comparativ cu anul 1990 (figura 1.5).
Figura 1.5
Densitatea populaţiei

Datele preliminare ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 201142 arată că
populaţia Regiunii Vest s-a redus cu 228502 persoane faţă de recensământul din 18
martie 2002 şi cu 381801 de persoane faţă de recensământul din 7 ianuarie 1992. Ca
urmare densitatea populaţiei la nivelul Regiunii Vest a scăzut de la 65,9 locuitori pe km2
în 7 ianuarie 1992 la 61,1 locuitori pe km2 în 18 martie 2002, tendinţa de scădere
continuând până la 54 locuitori pe km2 în 2011. Alarmat este faptul că trei din judeţele
Regiunii Vest au înregistrat printre cele mai reduse densităţi ale populaţiei la nivelul
întregii ţări: Caraş-Severin cu 32,2 locuitori pe Km2 , Arad cu 52,8 locuitori pe Km2 şi
Hunedoara cu 56,1 locuitori pe km2 comparativ cu o medie pe ţară de 79,9 locuitori pe
Km2. Singurul judeţ care s-a situat uşor sub media pe ţară a fost Timiş cu 74,8 locuitori
pe km2 (Tabelul 1.1).
41

Cel mai mare spor negativ a fost înregistrat în în Caraş Severin(-4,9) iar cel mai mic în Timiş (-1,5),
celelalte având şi ele un spor negativ peste 4.
42
COMUNICAT DE PRESĂ, 24 august 2012, privind rezultatele preliminare ale Recensământului
Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011, INS
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Tabelul 1.1
Evoluţia populaţiei Regiunii Vest conform recensămintelor din 1992, 2002 şi 2011
Regiunea
Vest
2111047

Arad

Caraş
Severin
376347

Hunedoara

Timiş

7 ianuarie
487617
547950
700033
1992
28 martie
1958648
461791
333219
485712
677926
2002
2011
1730146
409072
274277
396253
650544
Sursa: Anuarul statistic INS pe anul 2011 şi Comunicatul de presă din 24 august 2012 a
INS privind rezultatele preliminare ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul
2011
Multiculturalismul caracterizează populaţia Regiunii Vest în totalul căreia se regăsesc,
conform datelor preliminare ale recensământului din anul 2011, alături de populaţia
majoritară română (89,4% din totalul populaţiei) distribuită diferit la nivelul judeţelor
regiunii (vezi figura 1.5), maghiari (5,2%), germani (0,76%), romani (1,32%), ucrainieni,
(0,53%), ruşi, turci, tătari şi alte naţionalităţi ce reprezintă circa 3% din populaţia
regiunii.
Figura 1.6
Distribuţia populaţiei după cultură (limba vorbită) în anul 2011

Sursa: Prelucrări date după datele preliminare ale Recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2011, Comunicat INS din 24 august 2012
Regiunea Vest prezenta în anul 2010 semnele unei tendinţe de îmbătrânire a populaţiei,
ponderea persoanelor de peste 59 de ani ajungând la 19,7% din populaţia regiunii sub
media de 22,2% pe Macroregiunea 4 şi media de 20,31% pe ţară, însă superior celui din
anul 2000 (vezi Anexa2). Situaţia cea mai nefavorabilă s-a înregistrat în judeţul Caraş
Severin unde ponderea populaţiei de peste 59 de ani în totalul populaţiei a fost de 21,1%
(în creştere cu 2,2 puncte procentuale faţă de 1990), Arad (cu o pondere de 20,9%constant faţă de 1990) şi Hunedoara (cu o pondere de 20,8% în scădere cu 5,8 puncte
procentuale faţă de anul 1990). Gradul de dependenţă a fost de 44,9%, sub media
naţională care este de 46,9%.
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Repartiţia pe judeţe indică o concentrare mai mare a populaţiei de 15-59 ani în judeţele
Timiş (36,25%), Hunedoara şi Arad (peste 23%) pe un trend descentend comparativ cu
anul 2000 aşa cum se remarcă din datele din Tabelul 1.2
Tabelul 1.2
Populaţia pe grupe de vârstă ce pot fi incluse în oferta de forţă de muncă
în anul 2010
Nivel
Populatia de 15-59 ani
Populatia de peste 59 ani
Judeţ, regiune
Număr
Structură Modificare Număr
Structură Modificare
Macroregiune
2010/2000
2010/2000
Ţară
Arad
293605
23,31
-0,59
95296
4,60
-2,75
Caraş-Severin
207130
16,45
-7,38
67850
17,51
1,59
Hunedoara
302109
23,99
-10,77
95921
24,76
6,38
Timiş
456460
36,25
1,35
128337 33,13
5,61
Regiunea
1259304 46,98
-3,72
387404 43,79
2,90
Vest
Macroregiunea 2680460 19,37
-3,20
884784 20,33
0,82
4
România
13837516 100
-1,98
4352487 100
3,14
Notă: Structurile sunt calculate considerând nivelul administrativ imediat superior ca
bază. România pentru Macroregiunea 4, Macroregiunea 4 pentru Regiunea Vest şi
Regiunea Vest pentru judeţele componente.
Sursa: Prelucrări după date din Anuarul Statistic al României pe anul 2011, tabel 3
Potrivit datelor statistice, la nivelul Regiunii Vest în anul 2010 mortalitatea infantilă a
fost de 10,4 decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuţi vii, nivel situat cu puţin peste
media naţională (9,8 ). Pe judeţe, Caraş Severin are mortalitatea infantilă cea mai ridicată
din regiune (11,9), urmat de Timiş cu 10,7, în timp ce în celelalte două regiuni Arad şi
Hunedoara au înregistrat un nivel în jur de 9,5. De menţionat este că în mediul rural
mortalitatea infantilă a fost mai mare atingând un nivel de 13,9 comparativ cu 12,3 media
la nivelul ţării, cele mai înalte rate fiind înregistrate în Caraş-Severin (17,4) şi Timiş
(14,7). În aceste condiţii, tendinţa de scădere a populaţiei va continua să să accentueze,
probleme deosebite ridicând judeţul Caraş Severin, confruntat deja cu o scădere puternică
a populaţiei în vărstă de 0-14 ani (Anexa 2).
Populaţia cuprinsă în diferite forme de învăţământ din Regiunea Vest reprezintă circa
52% din totalul populaţiei regiunii cunoaşte o tendinţă constantă de scădere după anul
2000. Numărul înregistrat în anul şcolar 2009/2010 a fost de 374173 persoane, cu 10,7%
mai puţin comparativ cu anul şcolar 2000/2001, reducerea fiind peste nivelul înregistrat
pe ansamblul ţării (-8,5%), aşa cum rezultă din datele din tabelul 1.3.
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Tabelul 1.3
Evoluţia şi structura populaţiei şcolare în Regiunea Vest
România

Regiunea Vest

2000/2001 2009/2010 Modificare 2000/2001 2009/2010 Modificare
Populatia scolară
4565279 41768.6 -388143 419117 374173 -44944
Preşcolari
13.40
15.95
2.55
12.95
14.90
1.95
Primar
23.60
20.09
-3.51
23.17
18.74
-4.44
Gimnazial
28.50
20.69
-7.81
26.77
19.98
-6.78
Special cl.1-8
0.76
0.39
-0.37
0.95
0.73
-0.23
Liceal
15.10
20.06
4.96
14.72
22.26
7.54
Profesional şi ucenici 5.25
2.76
-2.49
4.88
2.65
-2.22
Postliceal şi maiştri 1.80
1.50
-0.30
1.89
1.46
-0.43
Superior
11.68
18.56
6.88
14.66
19.28
4.61
Sursa: prelucrări date statistice din Statistica teritorială pe anul 2011,INS, tabel 35, p.285
În cadrul regiunii, judeţul Timiş ocupă primul loc din punctul de vedere al populaţiei
şcolare din învăţământul de toate gradele cu 149.325 preşcolari, elevi şi studenţi ce
reprezintă 39,9% din totalul Regiunii Vest, explicabil având în vedere şi concentraţia mai
mare de instituţii de învăţământ superior în acest judeţ. Pe locul doi se situează judeţul
Arad cu 90800 preşcolari, elevi şi studenţi (cu o pondere de 24,3% în totalul pe regiune)
şi de Hunedoara cu 79714 preşcolari, elevi şi studenţi, reprezentând o pondere de 21,3%
din totalul pe regiune. Pe ultimul loc se află judeţul Caraş-Severin cu 54334 preşcolari,
elevi şi studenţi, ce reprezintă o pondere de 14,5% în totalul pe regiune.
Abandonul şcolar este un fenomen prezent şi în Regiunea Vest, în anul şcolar 2009/2010,
evidenţiindu-se o majorare a ratei abandonului şcolar în învăţământul gimnazial şi liceal,
aşa cum rezultă din datele statistice43. Astfel, rata abandonului şcolar în învăţământul
primar şi gimnazial a fost de 2,3 comparativ cu 1,8 la nivelul Macroregiunii 4 şi de 1,6 la
nivelul întregii ţări. Cel mai mare nivel al ratei de abandon şcolar (5,8) s-a înregistrat în
Regiunea Vest în învăţământul liceal, cu 2,8 puncte procentuale sub nivelul ansamblului
ţării (8,6) şi cu 1,3 sub nivelul Macroregiunii 4, ceea ce demonstrează o slabă motivare
pentru studiu, în pofida tendinţei de dezvoltare spre o societate a cunoaşterii.
Numărul total al absolvenţilor din instituţiile de învăţământ din Regiunea Vest din anul
şcolar 2009/2010 a fost, conform datelor statistice44, de 64563 persoane (9,29% din
totalul la nivelul ţării şi 46,9% din totalul celor din Macroregiunea 4). Analiza structurii
absolvenţilor evidenţiază o cerere redusă pentru învăţământul profesional şi postliceal
profesional şi de maiştri pe fondul reducerii drastice a locurilor de muncă în industrie şi a
creşterii cererii pentru servicii. Ca urmare, din totalul absolvenţilor, 16385 sunt studenţi
(55,8% provenind din universităţile din Judeţul Timiş şi 31,3% din cele din judeţul Arad),
1619 elevi din învăţământul postliceal şi de maiştri (36,5% din absolvenţii din judeţul
43
44

Anuarul Statistic al României pe anul 2011, tabelul 8.29
Anuarul statistic al României pe anul 2011, INS, tabel 8,28
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Hunedoara şi 31,6% din cei din Judeţul Timiş, judeţele cu cele mai mari densităţi ale
populaţiei), 8338 sunt elevi din şcolile de profesionale şi de ucenici (33,7 % din unităţile
din judeţul Timiş şi 28,8% din judeţul Hunedoara) şi 20569 elevi de liceu (35,3% din
absolvenţii din judeţul Timiş şi 25,3% din Judeţul Hunedoara).
b. Forţa de muncă
Populaţia în vârstă de muncă de 15-64 de ani a fost la 1 iulie 2010 de 1370,816 mii
persoane (9,14% din totalul acestei grupe la nivel naţional) şi a reprezentat 71,5% din
totalul populaţiei Regiunii Vest ceea ce indică un potenţial uman încă ridicat, deşi se
manifestă o tendinţă de descreştere comparativ cu anul 2000. Repartiţia pe judeţe arată o
concentrare mai mare a populaţiei de 15-64 ani în judeţele Timiş (36,1%), Hunedoara
(24%) şi Arad (23.4%) .
Populaţia ocupată în Regiunea Vest se ridica la nivelul anului 2010 la 805 mii persoane45
(conform datelor din cercetarea AMIGO), din care circa 63% în mediul urban, cu 11,5%
sub nivelul din anul 2000 ca efect al restructurărilor din diferite sectoare de activitate şi al
crizei economico-financiare (Anexa 3). Ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate era,
la sfârşitul anului 2010, în servicii (41,35% din totalul populaţiei ocupate), urmată de
industrie (27,7% din totalul populaţiei ocupate) şi agricultură (25,1% din totalul
populaţiei ocupate). Populaţia ocupată în vârstă de 65 de ani şi peste a reprezentat 1,8%
din populaţia ocupată la nivelul Regiunii Vest şi circa 9% din populaţia ocupată în
agricultură, silvicultură şi pescuit.
În cadrul industriei, la sfârşitul anului 2010, primul loc era deţinut de industria
prelucrătoare cu 224,8 mii persoane (85,9% din populaţia ocupată în industrie), urmată de
industria de distribuţie a apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare cu 12,9 mii persoane (5,7% din populaţia ocupată) şi industria extractivă
cu 10,7 mii persoane (4,8% din populaţia ocupată în industrie).
În domeniile ce indică nivelul de dezvoltare al societăţii cunoaşterii lucrează circa 7,5%
din totalul populaţiei ocupate: 12 mii persoane în industria de informaţii şi comunicaţii
(reprezentând 1,5% din totalul populaţiei ocupate) şi 11,2 mii persoane în activităţi
profesionale, ştiinţifice şi tehnice (adică 1,38% din populaţia ocupată) şi 36,8 mii
persoane (4,5% din totalul populaţiei ocupate) în învăţământ.
Populaţia ocupată în Regiunea Vest se caracterizează printr-un spirit antreprenorial
scăzut, doar 22,8% activând ca patron, lucrător pe cont propriu sau lucrător familial
neremunerat, restul fiind angajaţi ca salariaţi în diferite societăţi.
Din punctul de vedere al structurii populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, cea mai
mare parte (65,96%) din populaţia ocupată are nivelul de instruire mediu (din care 60,5%
studii liceale), 16,6% fiind cu studii superioare ce asigură un potenţial uman pregătit.

45

În Balanţa forţei de muncă populaţia ocupată este la nivelul Regiunii Vest, la sfârşitul anului 2010 de
811,3 mii persoane. Vezi Anuarul statistic teritorial pe anul 2011, INS, tabel 3.36
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Ponderea populaţiei ocupate, cu studii primare sau fără studii, este de 15,2% cu o tendinţă
de creştere.
Gradul de ocupare a forţei de muncă s-a situat în anul 2010 la 57,9%. Cel mai mare
număr de salariaţi a fost în judeţul Timiş (188 mii persoane), însă ponderea cea mai mare
de muncitori îşi desfăşoară activitatea în judeţul Hunedoara (86 mii persoane), adică
78,9% din totalul salariaţilor din judeţ. Judeţul Caraş – Severin se situează pe locul 4, atât
din punctul de vedere al totalului salariaţilor (51 mii persoane) cât şi al muncitorilor (37
mii persoane). Comparativ cu anul 2010, numărul salariaţilor a crescut în anii 2011 şi
2012, însă a scăzut comparativ cu anul 2005 pe fondul restructurărilor, în special în
sectorul minier şi siderurgic (cu 5,99%), aşa cum rezultă din tabelul 1.4.
Tabelul 1.4
Evoluţia numărului de salariaţi pe judeţe în anii 2010, 2011 şi aprilie 2012
Mii persoane
2005
2010
Decembrie
Aprilie 2012
2011
Total Regiunea Vest
484
455
481,39
491,61
Arad
116
107
115,44
117,83
Caraş Severin
60
51
53,19
54,25
Hunedoara
118
109
110,54
112,67
Timiş
190
188
202,22
206,86
Sursa: Anuarul statistic al României pe anul 2011 şi Buletinele statistice regionale pe
luna aprilie 2012
Ponderea persoanelor inactive în totalul populaţiei a fost în anul 2010 de aproximativ
55%, demonstrând tendinţa de îmbătrânire a populaţiei (creşterea numărului de
pensionari) şi a sporului natural negativ al acesteia din ultimii ani.
Rata şomajului BIM a fost în anul 2010 de 2,7%, afectând nivelul Regiunii de Vest în
mai mare măsură persoanele tinere cu vârste cuprinse între 25-34 de ani (rată de 5%) şi
pe cele cu vârstă între 15-24 de ani (4,8%). Cei mai afectaţi au fost bărbaţii, cu o rată a
şomajului de 3,3% şi persoanele din mediul urban (cu o rată de 3%).

1.4. Infrastructura
Prin infrastructura de transport se defineşte ansamblul elementelor din baza tehnico–
materială necesară desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe
transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective.
Din aceste perspective, Regiunea Vest are o reţea complexă a căilor de transport,
existând structuri dezvoltate pentru toate modurile (rutier, feroviar, aerian, fluvial).
Astfel, doar din perspectiva reţelei TEN-T, Regiunea Vest are o reprezentare aproape
unică pentru România, fiind tranzitată de actualele axe europene 7-rutieră, 22-feroviară şi
18-fluvială.
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Dezvoltarea spaţială şi gradul de modernitate al reţelelor de transport din Regiune, diferă,
însă şi chiar prezintă slăbiciuni, atât în interiorul Regiunii cât şi faţă de alte zone din
România (a se vedea figura 7).
Infrastructura rutieră a Regiunii Vest este printre cele mai slab dezvoltate din România.
Acest fapt se evidenţiază atât prin lungimea redusă a drumurilor publice, 10.428 km la
începutul anului 2011 (ultima regiune din România, din acest punct de vedere, neluând în
calcul Regiunea Bucureşti-Ilfov, care are un statut aparte), cât şi prin densitatea
drumurilor publice la 100km2 teritoriu, de 32,6% , ceea ce o plasează doar înaintea
Regiunilor Centru şi Sud-Est şi sub media naţională, de 34,6%. Construcţia de noi artere
rutiere, moderne (autostrăzi) este greoaie şi chiar atunci când, teoretic sunt finalizate,
calitatea nu este cea conformă cu cerinţele (exemplul autostrăzii Arad-Timişoara).
În acest context este influenţată negativ conectivitatea între zonele intens populate şi alţi
poli de atracţie pentru deplasări (centre şi parcuri industriale, comerciale, de agrement,
zone turistice etc).
La nivelul străzilor orăşeneşti regiunea Vest ocupă un loc modest, la nivel naţional atât în
ceea ce priveşte dimensiunea acestora (locul 5, cu doar 3145 km) cât şi gradul de
modernitate din total (locul 6, cu 12,5% din totalul străzilor orăşeneşti modernizate).
Cu o lungime a liniilor de cale ferată de 1894 km, în anul 2010, Regiunea Vest rămâne,
ca şi în anii precedenţi, zona cu cea mai întinsă reţea feroviară de pe teritoriul României
(aproximativ 17,6% din totalul reţelei la nivel naţional).
Cu toate acestea, evoluţia din perioada 2000-2010 arată că reţeaua se micşorează
permanent, în anul 2010 ea fiind cu 5,8% mai mică decât în anul 2000.
Analizând, însă, doar situaţia liniilor electrificate, din total, Regiunea Vest se situează pe
locul 6 în România cu 34%, înainte de Sud-Est (27%) şi Nord-Vest (19%), uşor sub
media naţională (37%) şi semnificativ sub Bucureşti-Ilfov (93 %), dar pe locul 3 în
funcţie de lungimea acestor linii electrificate.
Legat de transportul fluvial, în cadrul Regiunii Vest, Dunărea este navigabilă pe
tronsonul Baziaş-Orşova, iar râul Bega pe o lungime de 40 km. Există, totodată, încă un
canal navigabil care străbate şi Regiunea Vest şi anume cel al râului Mureş (între Alba
Iulia – Arad).
În cadrul Regiunii Vest există, totodată, un număr de trei aerogări, fiind astfel pe poziţia a
doua din România după Bucureşti-Ilfov. Din cele trei aeroporturi două sunt internaţionale
şi unul doar pentru traficul intern (Caransebeş). Totuşi, în cadrul Regiunii mai există şi o
a patra aerogară, la Deva, specializată doar pe activităţi de aviaţie sportivă.
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Figura 1.7
Harta destinaţiilor interne şi internaţionale

Chiar dacă, sintetic, structura şi dimensiunile infrastructurii de transport, din Regiunea
Vest, par a fi echilibrat dezvoltate, la nivelul judeţelor componente disparităţile sunt,
deseori, semnificative.
Infrastuctura educaţională este extrem de importantă pentru pregătirea resursei umane în
vederea amplificării contribuţiei ei la dezvoltarea armonioasă, durabilă a Regiunii Vest.
Cele 1036 unităţi şcolare din Regiuena de Vest asigură pregătirea pe toate nivelurile de
educaţie, ponderea cea mai mare reprezentând-o unităţile pentru pregătire primară şi
gimnazială (40.2%), şi cele de maiştri (25,5%) şi 16% licee.
Pregătirea superioară a forţei de muncă este asigurată în cele 14 universităţi ce cuprind 79
de facultăţi de diferite specialităţi, cele mai multe fiind concentrate în judeţele Timiş
(circa 63% din facultăţi) şi Arad (circa 32% din facultăţi). Distribuţia teritorială a
facultăţile din Regiunea Vest este prezentată în harta din figura 1.8.
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Figura 1.8
Distribuţia în teritoriu a universităţilor din Regiunea Vest

Sursa: http://www.regiuneavest.ro/economia-regiunii-vest/infrastructur--educa-ional---icercetare/
Includerea Universităţii de Vest în Top 500 Universităţi46 din lume constituie o
recunoaştere a nivelului de pregătire înalt al cadrelor didactice implicate atât în acţiuni
didactice cât şi de cercetare şi potenţialul Regiunii Vest de a oferi o forţă de muncă
calificată care să facă faţă provocărilor secolului XXI şi societăţii cunoaşterii.

1.5. Dezvoltarea economică
Analiza econonică a Regiunii Vest pune în evidenţă direcţiile de dezvoltare a acestei
regiuni având în vedere potenţialul natural şi uman, poziţia geografică şi legăturile cu alte
zone economice. Gradul de dezvoltare este evidenţiat de evoluţia produsului intern brut
(PIB), total şi pe locuitor, ca indicator global care arată măsura în care diferite judeţe şi
domenii de activitate participă la realizarea acestuia.
Potrivit estimărilor Eurostat, ritmul de creştere în real al Produsului intern brut
regional (PIBR) al Regiunii Vest a fost negativ în anul 2000 (-8,4%), cea mai mare
reducere comparativ cu celelalte 7 regiuni. Cele mai mici ritmuri de creştere ale PIB s-au
înregistrat în Regiunea Vest şi în anii 2005 (2,1%) şi 2008 (1%, cel mai mic nivel între
cele 8 regiuni). Cel mai mare ritm de creştere a fost înregistrat în Regiunea Vest în anul
2006 (11,5%) peste nivelul PIB înregistrat în celelalte 7 regiuni, aşa cum se remarcă din
datele din figura 1.9.

46

Miodrag Hojda, 11 septembrie, 2012 , Universitatea de Vest din Timisoara a intrat in top 700 mondial in
Clasamentul International al Universitatilor 2012, în Opinia Timişoarei,
http://www.opiniatimisoarei.ro/universitatea-de-vest-din-timisoara-a-intrat-in-top-700-mondial-inclasamentul-international-al-universitatilor-2012/11/09/2012
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Figura 1.9
Ritmul de creştere estimat pentru PIB pe regiuni în perioada 2000-2008
(% faţă de anul anterior)

Notă: Estimările sunt realizate de Eurostat
Sursa:Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tgs00037
Regiunea Vest a cunoscut, în general, o dezvoltare accelerată, în intervalul 1998-2009
Produsul intern brut crescând de peste 3 ori (doar regiunea Bucureşti Ilfov a devansat-o
cu o creştere de circa 4,5 ori), ajungând în anul 2009 la 11598 mii euro (tabelul 1.5).
Totuşi datorită bazei mici de plecare (doar 3688 mil euro în anul 1998) se înscrie, alături
de regiunea Sud Vest Oltenia între regiunile cu cele mai mici niveluri de dezvoltare.
Tabelul 1.5
Evoluţia Produsului intern brut pe regiuni în perioada 1998-2009
Mil .euro
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4438 4083 4748 5387 5922 6345 7370 9473 11568 15203 15905
4564 4088 4943 5464 5990 6402 7190 9161 11432 14811 15565
4694 4144 4805 5622 6045 6500 7258 9175 10876 13779 14927
4838 4069 4727 5294 5758 6084 7344 9059 10890 13274 14646

Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Sud-Est
Sud Muntenia
5019 4346
Bucuresti Ilfov
6559 6266
Sud-Vest
Oltenia
3579 3175
Vest
3688 3545
Sursa:date Eurostat

5038 5650 6098

6524

2009
13637
13450
12810
12452

7759 10223 12554 15653 17584 15405

8930 9353 9915 10681 12426 17940 21985 28644 36374 29304
3600 4131 4063
3807 4412 4783

4707
5292

5427
6248

6677 8221 10346 10965 9437
8038 10162 12905 13678 11598
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Produsul intern brut realizat în anul 2009 în Regiunea Vest reprezenta circa 10% din
PIB-ul României în acel an, atingând un nivel de 49200,2 milioane lei în preţuri curente,
aproape jumătate (46,2%) fiind realizat de judeţul Timiş, contribuţia fiind, în uşoară
scădere, faţă de anul 2008 (cu 0,5 puncte procentuale, vezi Anexa 4).
Totuşi criza economico-financiară a afectat activtatea şi în cadrul Regiunii Vest, o serie
de companii suspendându-şi activitatea, fapt ce a influenţat negativ evoluţia PIB,
estimările CNP pentru anul 2011 şi 2012 arâtând o diminuare a ritmului de creştere.
Situaţia îşi găseşte explicaţia în numărul mare de falimente, insolvenţe de firme şi
suspendări de activitate înregistrate în Regiunea Vest începând cu anul 2009. Astfel,
Mircea Purcaru, preşedintele Federaţiei Regionale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Regiunea V Vest (FRIMM) declara la acea dată că "Ceea ce este cu adevărat îngrijorător
este faptul că până la data de 30 septembrie 2009, din întreaga Regiune Vest, au dispărut
14.285 de companii”,47 doar 97.377 de companii sunt active, din care 27422 firme în
judeţul Arad, 11671 în judeţul Caraş Severin, 18733 în judeţul Hunedoara şi 39531 în
judeţul Timiş. Trendul descerscător al firmelor ce activau în Regiunea Vest a continuat şi
în anii următori. „Comparativ cu anul 2009-2010, când existau active 97.377 de companii
în toată Regiunea Vest, în anul 2011 se cuantifică un număr de 89.097 companii active.
Se poate observa o scădere a companiilor active, în ultimii doi ani mediul de afaceri din
Regiunea Vest a României pierzând un număr de 8280 companii” spunea Mircea
Purcaru, preşedintele FRIMM Vest48. Situaţia a fost mai gravă în Judeţul Arad unde
„circa 6000 de IMM-uri şi-au suspendat activitatea în anul 2011. O statistică pentru
judeţul Arad arata că în 2011 erau active 21.690 de companii, 818 erau
dizolvate/lichidate, 571 de companii erau în faliment/insolvenţă, 738 erau radiate şi 5.718
şi-au suspendat activitatea temporar”49.
PIB pe locuitor la paritatea puterii standard (PPS) la nivelul României a ajuns în anul
2011 la 49% din media Europeană, în creştere cu două puncte procentuale faţă de anul
2010, potrivit datelor statistice publicate de Eurostat. Cele mai sărace zone din punctul
de vedere al PIB pe locuitor sunt zonele rurale, unde PIB pe locuitor la PPS a rămas sub
8000 la nivelul anului 2009, comparativ cu zonele predominant urbane unde valorile au
depăşit 25000, aşa cum se remarcă din datele din figura 1.10.

47

Peste 14000 de firme au devenit istorie în regiunea de Vest, în Eveniment, 13 Noiembrie 2009,
http://www.vestic.ro/articol_40/peste-14-000-de-firme-din-regiunea-vest-au-devenitistorie.html?action=print
48
Corin Huţan, Arad: Aproape 6000 de IMM – uri şi-au suspendat activitatea, în ARQ.ro Stirile care te
aşteaptă din 15 Septembrie 2012, http://arq.ro/arad-aproape-6000-de-imm-%E2%80%93-uri-si-aususpendat-activitatea
49
Corin Huţan, Arad: Aproape 6000 de IMM – uri şi-au suspendat activitatea, în ARQ.ro Stirile care te
aşteaptă din 15 Septembrie 2012, http://arq.ro/arad-aproape-6000-de-imm-%E2%80%93-uri-si-aususpendat-activitatea
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Figura 1.10
Evoluţia pe zone a PIB pe locuitor la PPS

Sursa:Date Eurostat
Regiunea Vest a realizat în anul 2009 un PIB/loc. de 25602,4 lei preţuri curente superior
mediei pe ţară care a fost de 23341,4 lei şi în uşoară scădere comparativ cu anul 2008, pe
fondul crizei economico-financiare. Repartizarea pe judeţe arată că de departe judeţul
Timiş a realizat cel mai mare PIB/loc., aproape dublu faţă de cel înregistrat la nivelul
Regiunii Vest, cel mai scăzut nivel fiind înregistrat în judeţul Caraş Severin, aşa cum se
remarcă din graficul din figura 1.11. Acest nivel explică forţa atractivă a acestui judeţ
care înregistează şi cea mai mare aglomerare de populaţie în cadrul Regiunii Vest.
Figura 1.11
Produsul intern brut pe locuitor în Regiunea Vest -2009

Sursa: Prelucrări date din Anuarul statistic teritorial, INS, 2011
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Pozitiv este faptul că PIB/loc. a cunoscut o tendinţă de creştere în anul 2009 comparativ
cu anul anterior, tendinţă care, potrivit estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză au
continuat şi în anii 2010 şi 2011. Nivelul estimat pentru 2010 este cu 34% mai mare
comparativ cu anul 2009 pentru care sunt date statistice oficiale. Cel mai dinamic rămâne
judeţul Timiş iar cea mai mică creştere a fost estimată pentru judeţul Arad, sub media
regiunii, aşa cum rezultă din datele din tabelul 1.6
Tabelul 1.6
Evoluţii şi estimări privind PIB/loc în Regiunea Vest
Lei/locuitor
Creşteri
2008
2009
2010*
2011*
2011/2009
România
23934,6 23341,4 24383,1 30380,1
30,2
Regiunea
Vest
26173,3 25602,4 27581,5 34366,8
34,2
Arad
24236,3 23630,8 25367,4 31110,9
31,7
Caras
Severin
18795,8 19847,6 21265,4 28225,8
42,2
Hunedoara
20676,3 28803,1 31030,1 40794,2
41,6
Timis
34860,3 48875,6 53206,8 70154,9
43,5
Notă: Pentru anul 2011 s-a luat în calcul populaţia de la recensământul din 2011.
*Estimări ale CNP
Sursa: Prelucări pe baza datelor din Anuarul Statistic INS 2001 şi date ale Comisisie
Naţionale de Prognoză(CNP), Prognoza de primăvară 2012
Datele furnizate de Eurostat arată că în Regiunea Vest, Produsul intern brut pe locuitor a
fost în anul 2009 de 52% din media ţărilor EU 27,comparativ cu numai 27% în anul
2000, nivel ce devansează celelalte regiuni, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, aşa cum
rezultă din datele din tabelul 1.7.
Tabelul 1.7
Produsul intern brut ( PPS/ locuitor calculat ca procent din media UE 27-%)

Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Sud-Est
Sud Muntenia
Bucuresti Ilfov
Sud-Vest
Oltenia
Vest

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
25
25
24
26
28
30
33
33
36
40
42
43
28
27
27
28
31
33
34
34
38
42
44
46
20
19
18
20
21
22
24
23
25
27
29
29
27
24
23
25
26
28
31
30
32
34
37
38
23

22

21

22

24

25

28

29

32

34

39

40

47

48

56

57

59

63

68

77

84

92

117

111

24
29

23
30

22
27

24
30

23
32

26
35

28
39

27
39

30
45

33
48

35
51

36
52

Sursa:Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00006
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Repartizarea pe activităţi a Produsului intern brut indică faptul că principalele activităţi
care au contribuit în anul 2009 la realizarea acestuia au fost industria (cu circa 30%),
transport, depozitare şi comunicaţii (aproximativ 19%), construcţiile cu peste 8% şi
agricultura cu aproape 7%. Semnificatv este faptul că valoarea adăugată brută în
activitatea de transport, depozitare şi comunicaţii s-a dublat în termeni nominali faţă de
anul 1997, ultimul pentru care datele statistice sunt definitive, comparativ cu o creştere cu
25% în construcţii, doar 17% în industrie şi 11% în agricultură (Anexa 5).
Industria, deşi contribuie major la dezvoltarea Regiunii Vest prin complexele industriale
cu multiple legături ce se constituie ca adevărate rute industriale cum sunt: Reşiţa –
Caransebeş-Oţelu Roşu-Hunedoara-Călan cu extinderi în Bocşa şi Topleţ şi TimişoaraCaransebeş sau Timişoara-Arad, Arad- Deva-Hunedoara a suportat cel mai mare impact
al restructurărilor perioadei de tranziţiei şi al crizei economico-financiare din 2008-2011.
Astfel, valoarea adăugată brută a acestei activităţi şi-a redus la jumătate ritmul de
creştere faţă de anul anterior în primii ani ai crizei (2008-2009) estimările CNP fiind
optimiste pentru anii 2010-2011 (Figura 1.12).
Figura 1.12
Evoluţia valorii adăugate brute în industrie în perioada 2000-2012
(Milioane lei preţuri curente)

Sursa: Prelucrări date INS
Contribuţia valorii adăugate brute din industrie la valoarea adăugată brută a industriei la
nivelul macroregiunii 4 şi la nivel naţional a crescut de la 9,5% în anul 2000 la 11,8% în
anul 2009. Valoarea adăugată brută din industrie a crescut în ritmuri accelerate în
perioada 2003-2007, peste cele înregistrate la nivel naţional şi la nivelul Macroregiunii 4.
După declanşarea crizei economico-financiare, valoarea adăugată brută în industrie a
cunoscut o încetininire a ritmului de creştere, mult mai pronunţată comparativ cu
Macroregiunea 4 şi nivelul naţional, aşa cum se remarcă din datele din tabelul 1.8.
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Tabelul 1.8
Dinamica valorii adăugate brute din industrie în perioada 2000-2012
(modificări faţă de anul anterior-%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
47.2 31.9 16.1 22.8 16.8 19.1 19.6 16.9
2.0
4.8
5.0
1.9

România
Macroregiunea
4
37.3 33.5 20.1 27.6 13.7 22.0 25.5
7.1
3.1
2.1
7.3
Sud Vest
Oltenia
29.8 36.8 16.1 24.5
9.5 20.1 20.8
2.3
0.3 -6.0
4.5
Regiunea Vest 46.3 29.9 24.6 30.8 17.8 23.7 29.8 11.0
5.2
8.0
9.1
Notă: datele pentru anii 2010-2012 sunt estimări ale Comisiei Naţionale de Prognoză
Sursa: Prelucrări date statistice INS şi CNP
Populaţia ocupată în industrie în Regiunea Vest a reprezentat circa 28% din populaţia
ocupată în economia regiunii, în uşoară creştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de anul
2009, aşa cum rezultă din datele statistice. Cifra de afaceri a întreprinderilor din industrie
a crescut de peste 5 ori în intervalul 2000-2007, deşi numărul salariaţilor s-a redus cu
6301 persoane, fapt ce indică a atenţie mărită acordată creşterii productivităţii muncii
prin restructurarea activităţilor.
Agricultura, vânătoarea, silvicultura, pescuitul şi piscicultura influenţată de condiţiile
pedo-climatice a cunoscut o evoluţie oscilantă, valoarea adăugată brută ajungând să
contribuie, la nivelul anului 2009, cu circa 7% la realizarea PIBR al Regiunii Vest.
Nivelul VAB al acestui sector din Regiunea Vest a evoluat similar celui din Regiunea
Sud Vest Oltenia aşa cum rezultă din graficul din figura 1.13.
Figura 1.13
Evoluţia valorii adăugate brute în agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit şi
piscicultură în perioada 2000-2012
(Milioane lei preţuri curente )
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Dinamica valorii adăugate brute din agricultură, silvicultură, pescuit şi piscicultură a fost
influenţată atât de volumul producţiei şi de cel al preţurilor cât şi de condiţiile pedoclimatice. Comparativ cu evoluţia acestui sector pe ansamblul ţării se observă că, în
general, nivelurile s-au situat sub media pe ţară şi, chiar sub cele înregistrate în Regiunea
Sud Vest Oltenia, aşa cum rezultă din datele din tabelul 1.9
Tabelul 1.9
Evoluţia modificării valorii adăugate brute în agricultură, vânătoare, silvicultură,
pescuit şi piscicultură în perioada 2001-2012
2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
România
75.5 10.8 32.0 35.9 21.8 10.6 10.7 42.2 -5.4 -6.3 11.2
0.0
Macroregiunea
4
101.6 10.8 51.0 35.9 25.7
7.9 10.7 44.1 -5.4
0.4 11.7
0.2
Sud Vest
Oltenia
99.8 27.2 70.7 40.4 25.9
6.8 22.3 74.0 -2.7 13.9 12.5
0.5
Regiunea Vest 103.6
7.7 36.0 31.7 25.4
9.0
0.7 21.3 -8.3 17.0 11.0
0.0
Sursa: Prelucrări date stzatistice INS şi CNP
Populaţia ocupată în agricultură în Regiunea Vest a reprezentat 25% din totalul populaţiei ocupate în economia regiunii în anul 2010, în creştere cu 0,6 puncte procentuale
faţă de anul 2009.
În ceea ce priveşte producţia agricolă, conform datelor Eurostat, valoarea producţiei de
cereale din Regiunea Vest a crescut de la 357,9 milioane de euro în anul 2009, în scădere
cu 46% faţă de anul 2008, pe fondul condiţiilor agricole nefavorabile (Tabelul 1.10).
Tabelul 1.10
Evoluţia producţiei de cereale (inclusiv seminţe) în perioada 2005-2009 pe regiuni
Milioane euro
2005
2006
2007
2008
2009
România
1,945.01 1,637.17 1,628.33
3,876.69
2,042.62
Macroregiunea 1
321.43
262.13
466.57
644.46
303.28
Nord-Vest
202.31
161.07
290.00
398.88
166.29
Centru
119.12
101.06
176.56
245.58
136.99
Macroregiunea 2
623.35
526.42
457.28
1,314.48
637.87
Nord-Est
255.08
227.82
235.70
585.79
299.51
Sud-Est
368.28
298.59
221.58
728.69
338.36
Macroregiunea 3
433.88
375.80
269.82
911.63
494.15
Sud - Muntenia
412.13
357.28
260.23
890.42
483.63
Bucuresti - Ilfov
21.75
18.52
9.58
21.21
10.53
Macroregiunea 4
566.35
472.82
434.67
1,006.13
607.32
Sud-Vest Oltenia
323.62
250.41
140.52
540.19
357.79
Regiunea Vest
242.73
222.42
294.15
465.93
249.53
Sursa: date Eurostat tabel agr_r_accts
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Privit în structură, la nivelul anului 2009, din totalul de 6064,5 mil lei preţuri curente,
peste 61%% era reprezentată de producţia vegetală, circa 38% de cea animală şi sub 1%
de servicii agricole. În anul 2010, producţia agricolă a crescut cu circa 30% comparativ
cu anul 2009, cea mai mare dinamică înregistrându-se la producţia vegetală (creştere cu
peste 44% faţă de 2009), fapt ce a condus la uşoare modificări de structură. Ponderea
acesteia a ajuns la circa 68%, concomitent cu reducerea celorlalte, cea mai mare scădere
fiind în sectorul animal (6 puncte procentuale).
Producţia lemnoasă a variat de la o perioadă la alta cu un nivel maxim atins în anul 2010
când nivelul a fost de 2088,1 mii m3, circa 38% provenind din Judeţul Caraş Severin şi
peste 28% din Judeţul Arad (tabelul 1.11).
Tabelul 1.11
Evoluţia producţiei lemnoase în Regiunea Vest şi în judeţele componente
Mii m3 - volum brut
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Regiunea Vest
1673.7
1901.6
1996.3
2000.8
1925.5
1957.7
2088.1
Arad
451
500.5
560.6
562.4
588.3
518.1
587.2
Caraş-Severin
511.5
676.6
718.9
676.6
721.4
698
767.1
Hunedoara
459.7
411.8
413.7
449.7
346.8
435.6
438
Timiş
251.5
312.7
303.1
312.1
269
306
295.8
Sursa: Anuaraul statistic Teritorial 2011, INS
Creşterea masei lemnoase tăiate constituie un semnal de alarmă şi o cauză a modificărilor
climaterice din zonă ce au afectat regiunea în ultimii ani prin secete şi inundaţii.
Construcţiile au participat în anul 2009 cu circa 8% la crearea PIBR al Regiunii Vest,
comparativ cu numai 5,2% în anul 2000. Nivelul valorii adăugate brute realizate în sectorul de construcţii a fost de 4146,6 milioane lei în scădere cu circa 11% comparativ cu
anul 2008 pe fondul crizei economico-financiare care a afectat puternic sectorul imobiliar
şi de construcţii. Faţă de anul 2000 valoarea adăugată brută a crecut de peste 10 ori.
Estimările CNP pentru anii 2011-2012 arată o continuare a trendului descrescător
început în anul 2009. Populaţia ocupată în acest sector a fost de 50,9 mii persoane, în
scădere cu 12% faţă de anul 2008, tendinţa continuând şi în anul 2010, numărul
persoanelor ocupate în acest sector ajungând la 50,4 mii persoane.
Serviciile deţin cea mai mare pondere în formarea PIBR la nivelul Regiunii Vest, cu
circa 63% în anul 2009, în scădere cu peste un punct procentual faţă de anul anterior.
Este de aşteptat ca şi în anii 2010-2012 acest sector să rămână principalul atractor de
forţă de muncă şi creator de valoare adăugată la nivelul regiunii. În acest sector lucrează
peste 40% din populaţia ocupată a Regiunii Vest. Serviciile turistice sunt sub potenţial cu
un indice de utilizare a capacităţii în funcţiune de circa 25% în anul 2010, mai ridicat în
judeţul Caraş Severin (circa 30%), în restul judeţelor indicele situându-se sub media
regiunii. Numărul de turişti sosiţi a fost la nivelul Regiunii Vest de 542,8 mii, iar numărul
de înoptări de 1504,9 în anul 2010, pe un trend descrescător începând din anul 2003. În
cadrul acestui sector, o pondere însemnată (circa 31% în anul 2009) o reprezintă sectorul
transporturi, depozitare şi comunicaţii.
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Transporturile şi depozitarea şi comunicaţiile sunt printre activităţile cu o pondere
semnificativă (circa 19%) în Produsului intern brut regional (PIBR) în anul 2009 în
Regiunea de Vest. Valoarea adăugată brută (VAB) a acestui sector a scăzut în anul 2009
faţă de anul anterior cu peste 4% pe fondul crizei economico-financiare, reprezentând
circa 58% din nivelul VAB al secorului transporturi, depozitare, comunicaţii de la nivelul
Macroregiunii 4. Trebuie menţionat însă că în anul 2008 acest sector şi-a dublat valoarea
adăugată brută comparativ cu anul 2007, ajungând la 9676,7 mil lei (vezi Anexa 5). Cifra
de afaceri a întreprinderilor din acest sector de activitate a crescut cu peste 23% în anul
2007 comparativ cu anul 2005 şi de peste 4 ori faţă de anul 2000. Numărul pesonalului
din acest domeniu a fost de 39847 persoane, în creştere cu 11,6% faţă de anul 2005.
1.6 Atractivitatea zonei este pusă în evidenţă de dinamica investiţiilor interne şi, mai
ales, străine. Datele statistice arată că investiţiile brute în Regiunea Vest au scăzut cu
circa 3% în anul 2010 comparativ cu anul 2005 ca efect al crizei economico-financiare şi
a dificultăţilor de atragere a surselor de finanţare, dat fiind costurile ridicate.Cea mai
mare reducere a fost înregistrată în Judeţul Hunedoara (peste 41%), iar cel mai mare nivel
de creştere a fost înregistrat în judeţul Caraş-Severin. Judeţul Timiş, care a suferit o
descreştere uşoară a volumului de investiţii brute este principalul atractor, ponderea
investiţiilor în acest judeţ reprezentând la nivelul anului 2010 peste 55% din totalul
investiţiilor brute din Regiunea Vest (Tabelul 1.12)
Tabelul 1.12
Investiţiile brute în Regiunea Vest şi pe judeţele componente în perioada 2005-2010

2005
Regiunea
Vest
Arad
Caraş
Severin
Hunedoara
Timiş

2006

2007

2008

2009

Milioane lei preţuri curente
Modificări
Structură
2010 2010/2005
în2010
(%)
(%)

6954

8460

12444

1237

9380

6754

-2.88

100

1259

1778

2221

1946

1335

1383

9.85

20.5

481

950

1208

1156

888

775

61.12

11.5

1440
1194
1905
1681
1745
848
3774
4538
7110
7854
5412
3748
Sursa: Anuarele statistice teritoariale, anii 2008-2011, INS

-41.11
-0.67

12.6
55.5

Cele mai atractive domenii de activitate în anul 2010 au fost la nivelul Regiunii Vest
industria prelucrătoare (38,7% din totalul investiţiilor) şi sectorul comerţului cu ridicata şi
cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor (cu peste 19%
din total), astfel că aceste două sectoare au concentrat circa 58% din investiţiile brute pe
ansamblul economiei în Regiunea Vest, tendinţă ce se regăseşte şi la nivelul tuturor
judeţelor din regiune.
În ceea ce priveşte atractivitatea Regiunii Vest pentru investitorii străini, se constată din
evoluţia datelor privind investiţiile străine în profil regional că la nivelul anului 2010,
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doar 6,6% din investiţiile străine de la nivel naţional au fost atrase de Regiunea Vest, deşi
dinamica acestora a fost pe un trend constant crescător. La nivelul anului 2010, volumul
investiţiilor străine directe în Regiunea Vest a fost de 3446 milioane de euro, în creştere
cu 131%, sub nivelul mediei pe ţară (tabelul 1.13). Cele mai mici niveluri de atractivitate
au fost înregistrate în regiunile Nord Est şi Sud Vest. Bucureştiul rămâne de departe zona
cea mai atractivă, volumul investiţiilor străine directe atingând 32720 milioane de euro,
adică peste 60% din totalul la nivel naţional.
Tabelul 1.13
Evoluţia investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare în perioada 2005-2010
Milioane euro
Modificare
Structură
2005 2006
2007
2008
2009
2010
2010/2005 (%)
2010 (%)
TOTAL 21885 34512 42770 48798 49984 52585
140.3
100
Bucureşti 13264 22205 27516 30594 31699 32720
146.7
62.2
Sud-Est
1838
2653
2448
3551
2938
3290
79.0
6.3
Centru
1610
2559
3541
4146
3703
3909
142.8
7.4
VEST
1491
1948
2365
2626
3095
3446
131.1
6.6
Sud
1388
2228
2942
3411
3576
3816
174.9
7.3
Nord
vest
1257
157
1907
2108
1940
2232
77.6
4.2
Sud Vest
745
938
1379
1226
2058
1928
158.8
3.7
Nord-Est
292
411
672
1136
975
1244
326.0
2.4
Sursa: Date din Ancheta statistică realizată de BNR împreună cu INS publicate de BNR
O serie de firme internaţionale au dezvoltat activităţi în domenii noi cum ar fi enegiile
regenerabile în Parcul eolian din Caraş Severin realizat de Monsson Invest Group, cel
mai mare parc eolian din lume (exceptând SUA) situat între Toplet şi Orşova50 , Silliken
Manufacturing RMN SRL în Timişoara51care şi-a început activitatea în februarie 2011 şi
altele. Datele din tabelul 14 redau câteva din investiţiile viitoare ale Regiunii Vest (vezi
şi figura 1.14).
Tabelul 1.14
Noi investiţii în Regiunea Vest
Zona
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Buzias
50
51

Domeniu
Mobilier
Electronica
Decoruri
Energie (Parc
fotovoltaic)

Investitor
Rus Savital 1)
Continental 2)
Min. Culturii 1)
Constructim 3)

Personal
Valoare- lei -nr.
6,000,000
150
6,000,000
400
1,500,000
20
2,000,000

10

Monsson Invest Group, Investiţii în Caraş-Severin, 7 martie 2011, Timişoara rev-Seb.pdf
Antonio Navarro Aranda, Prezentare Silliken Manufacturing RMN SRL, 7 Martie 2011
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Timisoara
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Dieci (jud.
Arad)
Nădlac (jud.
Arad)
Răcăşdia (jud.
CaraşSeverin)
Moldova
Nouă(CaraşSeverin)

Imobiar
Electronica
Comert
Anvelope
Lampi auto
Reabilitarea spaţiilor
publice din centrul
istoric al Timişoarei,
Reabilitarea
malurilor canalului
Bega
Reabilitarea Podului
Michelangelo
Parcul Copiilor

Optica Business Center 4)
Flextronics 5)
Lidl 6)
Continental Timisoara 7)
Elba 8)

6,000,000 3,600,000
2,000,000
71,000,000
2,500,000

Primaria Timisoara 9)

3,000,000 -

Primaria Timisoara 10)

2,000,000 2,000,000 1,230,000 -

Parcul Industrial
Freidorf

Primaria Timisoara 11)
Primaria Timisoara 12)
Centru Regional de
Competente si Dezvoltare a
Furnizorilor 13)

Energii Regenerabile

Sillurus14)

Energii Regenerabile

350
500
400
400

2,608,696 100,000,000

15

Lacto-Prod 14)

27,000,000

100

Energii Regenerabile

Companie eoliana 14)

38,200,000

125

Minerit

Mineco 15)

48,000,000

500

Sursa: 1)Adevărul, 16.08.2012; 2)Ziua de Vest, 31.08.2012 ; 3)Adevărul 13.08.2012; 4) Ziua de
Vest, 28.05.2012; 5) Fortune Global, ediţia 2011; 6)Finanţiştii, 6.06.2012; 7)Finanţiştii,
31.08.2012; 8)....9)Primăria Municipiului,31.05.2012;10)Ziua de Vest, 25.03.2012; 11)Opinia
Timişoarei, 31.07.2012; 12)Adevărul, 21.06.2012; 13)Primăria Municipiului, 22.08.2012;
14)Forbes România, 6.04.2012;15) Adevărul de Reşiţa, 28.09.2012
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Figura 1.14
Structura de afaceri din Regiunea Vest

1.7 Competitivitatea la nivelul Regiunii Vest, Regiunii Vest, abordată din
perspectiva dezvoltării policentrice, pune în evidenţă un potenţial insuficient folosit, doar
o singură întreprindere, Continental Automotive Products din Timişoara menţinându-se
în clasamentul Deloitte Europa Centrală Top 500 în anul 2012. Situaţia este mult mai
favorabilă la nivel de ţară.
România este a cincea ţară din Europa Centrală după numărul companiilor incluse în
clasamentul Deloitte Europa Centrală Top 500, cu un număr de 37 de companii ale căror
venituri totale s-au apropiat de 39,6 miliarde de euro, la sfârşitul anului 2011, faţă de
37,49 miliarde de euro, la finele anului 2010. Clasamentul celor mai mari companii din
România este dominat în continuare de industria energiei şi resurselor (cu 13 companii),
urmată de industria bunurilor de consum şi transporturi (11), industria prelucrătoare (7),
tehnologie, media şi telecomunicatii (5) şi industria farmaceutică (1). „Dintre toate
companiile româneşti clasificate, aproape 86,5% dintre ele au raportat venituri mai mari
în 2011, faţă de 2010. În mod evident, există în continuare potenţial de creştere, în pofida
unui scenariu din ce în ce mai pesimist pentru economia globală per ansamblu şi a
tensiunii din zona euro. Antreprenorii români sunt şi ei prezenţi în top, remarcând şi două
companii nou-intrate cu activităţi în domenii strategice pentru Romania - agricultura şi
industria energiei şi resurselor", explica George Mucibabici, Preşedinte Deloitte
Romania”52. Analiza efectuată de firma Deloitte53 a pus în evidenţă faptul că industria
prelucrătoare a înregistrat cea mai mare creştere a numărului de companii intrate în
clasamentul primelor 500 din Europa Centrală, cu 12 companii noi la un total de 129 de
companii.
52

“Deloitte CE Top 500: 37 de companii,5 banci si 5 firme de asigurare romanesti de DP în HotNews.ro
în http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-13163441-deloitte-top-500-37-companii-5-banci-5-firmeasi
53
Deloitte Europa Centrală Top 500 2012România: 37 companii şi zece instituţii financiaregurareromanesti.htm, Deloitte, 5 Septembrie 2012
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Semnificativ este faptul că în clasamentul celor 37 firme româneşti firma Continental
Automotive Products din Timişoara a urcat de pe locul 491 al clasamentului general în
anul 2011 pe poziţia 455 în 2012 (locul 33 în clasamentul pe România) cu o cifră de
afaceri de 525,2 milioane euro54.
Dacă adăugăm la clasamentul internaţional şi clasamentul efectuat la nivel naţional de
ziarul Financiar, constatăm că şi alte întreprinderi din Regiunea Vest s-au dovedit
performante la nivel naţional fiind incluse în TOP 10055 pe perioada 1995-2002 şi 20002009. Menţionăm dintre cele incluse în TOP 1995-2002: Filiala de distribuţie şi furnizare
a energiei electrice Timişoara (poziţia 41), din sectorul producţiei, transportului şi
distribuţiei de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă, cu o cifră de afaceri de
5217,4 miliarde lei şi 0,20 cotă de piaţă; ELECTROCENTRALE DEVA S.A din
MINTIA VEŢEL (poziţia 43), din producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică
şi termică, gaze şi apă caldă, cu o cifă de afaceri de 5032,71 miliarde lei vechi şi o cotă de
piaţă de 0,19%; ROSKO TEXTIL SRL din Curtici (poziţia 45), din industria confecţiilor
de îmbrăcăminte, cu o cifră de afaceri de 4765,38 miliarde lei vechi, şi o cotă de piaţă de
0,18%, Regia Autonomă a Huilei din România Petroşani (poziţia 60), din extracţia
cărbunelui, cu o cifră de afaceri de 3971,33 miliarde lei vechi şi o cotă de piaţă de 0,15%;
LUXTEN LIGHTING COMPANZ SA din Timişoara (poziţia 77), din industria de
maşini şi aparate electrice cu o cifră de afaceri de 2961,01 miliarde lei vechi şi o cotă de
piaţă de 0,11%; Continental Automotive Products din Timişoara (poziţia 86) din industria
de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice, cu o cifră de afaceri de 2624,9 miliade
lei vechi şi o cotă de piaţă de 0,10%; SIDERURGICA Hunedoara (poziţia 87), din
industria metalurgică, cu o cifră de afaceri de 2493,59 miliarde lei vechi şi o cotă de piaţă
de 0,09%; ASTRA VAGOANE ARAD (poziţia 94), din industria altor mijloace de
transport cu o cifră de afaceri de 2371,79 miliarde lei vechi şi o cotă de piaţă de 0,09%
(Cezar Mereuţă,2004, p.171-175). Evoluţiile de după anul 2002 au făcut ca în
clasamentul 2000-2009 din cele 220 companii prezente în TOP, să regăsim următoarele
companii din Regiunea Vest: Compania Naţională a Huilei Petroşani, Continental
Automotive Products SRL Timişoara, ACELORMITTAL SA Hunedoara; ROSCO
TEXTIL SRL Curtici;
TAKATA PETRI România Arad, LUXTENLIGHTING
COMPANY SA Timişoara; Procter and Gamble Materials Management România SRL
Timişoara2, Astra Vagoane Arad SA; Electrocentrale Deva SA Mintia Vitel,ENEL
Distribuţie SA Banat Timişoara; Societatea Comercială Electrocentrale Rovinari SA
Rovinari (Cezar Mereuţă56, 2011, p.29-33).
Numărul de salariaţi din cercetare-dezvoltare la 1000 persoane civile populaţie angajată a
crescut de la 22,2 în anul 2005, la 50 în anul 2010, ponderea cea mai mare regăsindu-se
în Judeţul Timis (88 persoane) şi Arad (36,6 persoane), ce se constituie ca adevăraţi poli
de cunoaştere şi contributori la crearea noii societăţi bazată pe cunoaştere. Cheltuielile de
cercetare dezvoltare pe salariat din acest domeniu au ajuns la 28,6 mii lei în anul 2010, în
54

Deloitte Europa Centrală Top 500 2012România: 37 companii şi zece instituţii financiaregurareromanesti.htm, Deloitte, 5 Septembrie 2012
55
Cezar Mereuţă, 2004, Analiza nodală a sistemelor de companii, Editura Economică, Bucureşti
56
Cazar Mereuţă, Particularităţi ale concentrării cifrei de afaceri a sistemului naţional de companii şi
relevanţa TOP 100, în Topurile FIN Media, aprilie 2011, p.20-36.
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creştere cu 0,1% faţă de anul 2005, fapt ce denotă un efort redus de implicare în acest
sector la nivelul Regiunii Vest.
Regiunea Vest dispune de o serie de centre de afaceri, incubatoare de afaceri, parcuri
industriale, cele mai multe concentrate în judeţele Arad şi Hunedoara, printre care:
Incubator tehnologic şi de afaceri Vladimirescu-Arad (public), incubator tehnologic şi de
afaceri, Deva-Hunedoara (privat), centrul de afaceri Anina-Caraş Severin (privat în
suprafaţă de 2390 m2), parcul industrial Valea Ţerovei- Reşiţa din judeţul Caraş Severin
(public în suprafaţă de 35 ha), incubatorul de afaceri Simeria – Hunedoara (public),
parcul de servicii UTA 1 Arad (privat, în suprafaţă de 17 ha) şi altele.

1.8. Analiza SWOT
În fundamentarea şi alegerea căilor de realizare a oricărei startegii un rol esenţial îl are
cunoaşterea cât mai profucnă a elementelor care pot susţine dezvoltarea viitoare a
Regiunii Vest cât şi slăbiciunile reliefate de evoluţiile de până acum. Nu este mai puţin
importantă cunoaşterea mediului în care evoluează Regiunea Vest, evidenţierea
oportunităţilor dar şi a provocărilor cărora trebuie să le facă faţă pe parcursul
implementării noii strategii de dezvoltare. În acest context, analiza de tip SWOT realizată
asupra Regiunii Vest este deosebit de utilă iar, sintetic, concluziile acesteia pot fi
prezentate sub forma tabelului 1.15.
Tabelul 1.15
Sinteza concluziilor analizei SWOT efectuată cu privire la Regiunea Vest
PUNCTE TARI
Poziţia geografică este favorabilă, regiunea
fiind situată pe principalele trasee rutiere şi
feroviale cu legături aeriene către marile
centre europene.
Bogăţia resurselor naturale (minereuri,
cărbune, aur, păduri), biodiversitatea,
frumuseţea peisajelor, existenţa unor zone
protejate unice în ţară şi chiar în Europa.
Un potential uman în vârstă de muncă
semnificativ (doar 19% sunt personane de
peste 60 de ani), cu un nivel de dependenţă
sub media pe ţară.

PUNCTE SLABE
Întârzierile în modernizarea căilor de
legătură cu principalele trasee europene şi
paneuropene.
Slaba punere în valoare şi exploatare
raţională a acestor bogăţii, cu protejarea
mediului şi conservarea biodiversităţii57.

Densitatea redusă a populaţiei la nivelul
regiunii (circa 60 loc/km2) comparativ cu
media la nivel naţional (circa 90 loc/km2)
cu un nivel extrem de redus în judeţul
Caraş Severin (circa 40 loc/km2).
Concentrarea populaţiei în mediul urban, în Reducerea populaţiei şcolare cu peste 10%
municipii (37%), în special în Timiş şi în anul 2010 faţă de anul 2000.
Hunedoara, unde oportunităţile de ocupare
sunt mai ridicate şi care se constituie ca
57

Numărul mic de sosiţi şi de înnoptări conduce la acestă concluzie, însă există posibilitatea ca aceste cifre
să indice şi prezenţa unei economii necontabilizate în acest sector.
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noduri policentrice.
Diversitatea culturală a populaţiei permite
un larg schimb intercultural şi o atitudine
tolerantă.
Volumul remitenţelor trimise în regiunea
de Vest susţine nivelul de trai şi activitatea
investiţională, în special, în construcţii de
locuinţe.
Forţă de muncă bine pregătită (circa 66 %
din populaţia ocupată are nivel de instruire
mediu şi circa 17% superior, peste media
Macroregiunii 4 -60% nivel mediu şi 15%
nivel superior).
Infrastructură de învăţământ şi cercetare
corespunzătoare.

Centre de învăţământ superior cu tradiţie
(Arad,
Timişoara),
recunoaştere
international (Universitatea Timişoara) şi
de specialitate (Petroşani).
Experienţă în cercetare, dezvoltată în centre
locale recunoscute, specializate în arii utile
valorificaării potenţialului natural al zonei.
PIB/locuitor a ajus la 51% din media
UE27, devansând nivelul înregistrat pe
ansamblul ţării, judeţele Timiş având cele
mai mari niveluri.
Ponderea mare a IMM-urilor alături de
companiile multinaţionale, cu activităţi
concentrate, predominant, în industria
prelucrătoare, transporturi, depozitare şi
comerţ.
Tradiţie şi experienţă în sectoarele minier şi
siderurgic şi în alte sectoare de vârf din
industria prelucrătoare.
Existenţa centrelor urbane dezvoltate: Arad
şi Timişoara.

Ponderea ridicată a populatiei rrome
(1,31%) la nivelul Regiunii Vest, uşor
peste media pe ţară de 1,3%.
Pondere ridicată a populaţiei plecată
definitiv sau temporar în total populaţie.
Tendinţa de scădere a populaţiei prin ratele
negative de creştere şi un nivel ridicat al
mortalităţii infantile (6 la 1000), peste
media de 4 la 1000 pe ţară, cu un nivel
semnificativ mai ridicat în Caraş Serverin
(8 la 1000).
Abandon şcolar ridicat (2,3% peste nivelul
national de 1,6%) cu niveluri mai ridicate
în Timiş şi Caraş Severin (2,6%), ce
constituie un semnal de alarmă pentru
calificarea forţei de muncă pe termen lung
Restângerea activităţii unor sectoare
importante (minier, siderurgic), având ca
efect reducerea cu 6% a numărului
salariaţilor în 2010 faţă de 2005.
Sprirt antreprenorial scăzut, doar 23% din
populaţia ocupată activând ca patroni,
lucrători pe cont propriu sau lucărtori
neremuneraţi.
Adâncirea discrepanţelor la nivelul
regiunii, judeţul Timis înregistând un nivel
al PIB/locuitor, dublu faţă de cel înregistrat
în Caraş Severin în timp ce celelalte judeţe
s-au situate în jurul mediei regiunii.
Numărul mare de IMM-uri ce şi-au
suspendat activitatea, au intrat în faliment
sau lichdare ce indică slaba adaptabilitate a
acestora la schimbare.

Dependenţa unor zone de sectoare
industriale în declin (siderurgie, minerit)Hunedoara, Petroşani, Lupeni etc.
Şomaj ridicat, mai ales în zonele foste
monoindustriale şi în rândul tinerilor (circa
5% aproape dublu faţă de nivelul general)
Potenţial turistic ridicat: existenţa unor Existenţa unor zone turistice insuficient
rezervaţii naturale, parcuri naţionale, lacuri valorificate datorită unei oferte turistice
glaciare, carspice, o bogată fauna şi flora.
neadaptată cerinţelor utilizatorilor.
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Potenţial agricol şi forestier important.

Defrişările masive au accentuat fenomenele
meteo şi au influenţat negativ producţia
agricolă.
Localizarea în regiune a unor firme care au Infrastructură de susţinere a afacerilor
intrat în TOP 100 la nivel naţional şi TOP neuniformă pe ansamblul Regiunii Vest.
500 la nivelul Europei Centrale.
Existenţa celei mai întinse zone feroviare Infrastructura rutieră cea mai slab
din ţară.
dezvoltată la nivel naţional.
Dunărea navigabilă pe tronsonul Baziaş- Conectivitate deficitară între zonele intens
Orşova, iar râul Bega pe o lungime de 40 populate şi cele care prezintă atractivitate.
km.
Exită trei aeroporturi ce asigură legăturile Infrastructură de acces necorespunzătoare
interne şi internationale şi un aeroport către obiectivele turistice ale zonei.
pentru activităţi sportive.
Tendinţă de creştere a investiţiilor brute în Investiţii străine directe scăzute comparativ
regiune, în special, în Caraş Severin.
cu alte regiuni.
OPORTUNITĂŢI
AMENŢĂRI
Demararea unor investiţii rutiere de mare Scăderea masivă a investiţiilor străine în
importanţă în domeniul rutier.
judeţul Hunedoara.
Extinderea activităţii în unele companii Depopularea unor judeţe, în special Caras
multinaţionale.
Severin
Dezvoltarea unor parcuri industriale Prelungirea crizei economico-financiare ce
specializate în diferite zone ale regiunii în afectează dezvoltarea economică a regiunii.
funcţie de tradiţiile şi specializările
acestora.
Valorificarea potenţialului turistic prin Neadaptarea infrastructurii de transport la
adaptarea ofertelor noilor exigenţe ale cererea existentă
utilizatorilor
Valorificarea apropierii de Budapesta şi Aglomerarea excesivă a zonelor urbane
Viena.
(Timişoara şi Arad).
Promovarea produselor tradiţionale.
Migrarea populaţiei în vărstă de muncă
către alte locuri mai atractive din punct de
vedere economico-social..
Integrarea în pachetele turistice a unor Exploatarea iraţională a resurselor naturale,
circuite care să valorifice locurile mai puţin în special, a fondului forestier
cunoscute ale Regiunii Vest.
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2.

Regiunea Vest – TRANSPORTURI

Transporturile constituie o componentă de bază a dezvoltării pieţei interne fiind unul din
domeniile generatoare de creştere economică.
Transportul nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de realizare a unei multitudini de
scopuri practice. Transporturile au un rol important în deplasarea factorilor de producţie,
în aprovizonarea cu factori de producţie a agenţilor economici, fiind în acest fel, un factor
de bază al fluidizării activităţii economice, în asigurarea unor legături operative ordonate
şi sistematice a agenţilor economici. Totodată, transporturile reprezintă o ramură a
producţiei de bunuri economice care creează venit naţional şi reprezintă un factor
important al dimensionării calităţii vieţii.
Particularităţile activităţii de transport, în raport cu celelalte sectoare ale economiei
naţionale, pot fi sintetizate astfel:
a) activitatea reprezintă o continuare a proceselor productive, în sfera circulaţiei,
ceea ce coincide cu un proces de producţie suplimentar, mijlocit de circulaţia bunurilor şi
persoanelor, transportul fiind, astfel, un consum intermediar, faţă de consumul final, la
destinaţie;
b) specificitatea procesului constă în deplasarea bunurilor şi persoanelor, prin
intermediul unor mijloace de producţie speciale (mijloacele de transport şi căile de rulare
– infrastructura);
c) imposibilitatea creării de produse materiale, în transporturi realizându-se doar
servicii;
d) efectul util, creat prin deplasarea mărfurilor (fără a avea loc procese de
transformare a proprietăţilor acestora, din punct de vedere chimic sau fizic) reprezintă
consumul valorii de întrebuinţare produse în activitatea de transport; spre deosebire de
procesele din celelalte ramuri ale producţiei materiale, în transporturi producerea valorii de
întrebuinţare coincide, în timp şi spaţiu, cu consumul ei; în consecinţă, contravaloarea
serviciului de transport se adaugă la valoarea mărfii transportate, ca valoare suplimentară;
e) imposibilitatea creării de rezerve, stocuri de servicii de transport; acest aspect
este, adesea, compensat prin asigurarea de rezerve de mijloace de transport, în vederea
satisfacerii cererii fluctuante de transport ceea ce conduce, pe de o parte, la desfăşurarea
neîntreruptă a producţiei din alte sectoare economice iar, pe de altă parte, reduce eficienţa
economică a activităţii de transport;
f) existenţa, în numeroase situaţii, a unor activităţi cu randament crescător ce pot
impune apariţia unor monopoluri în gestiunea producţiei, consumatorul trebuind astfel să
fie protejat împotriva unor eventuale abuzuri;
g) influenţa deosebită a infrastructurii transporturilor asupra habitatelor, a
ecosistemelor, cunoscându-se faptul că transportul este un mare consumator de spaţiu şi o
sursă majoră de poluare.
Activitatea de transport îndeplineşte, atât pe planurile naţional cât şi regional sau local,
importante funcţii economice, sociale şi politice, participând alături de alte input-uri la
desfăşurarea proceselor de producţie materială şi de prestare de servicii şi constituind un
stimulent pentru creşterea economică prin deplasarea eficientă a produselor şi călătorilor.
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Caseta 2
Importanţa transporturilor de-a lungul istoriei omenirii
Apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti a impus, fără îndoială şi nevoia de
transport. Omul primitiv trebuia să se deplaseze în căutarea hranei, mergând pe jos pentru
început, iar mai târziu folosindu-se de animale de povară (primele mijloace de transport).
În antichitate, transporturile au jucat un rol determinant în dezvoltarea societăţii
şi formarea statelor. Primele oraşe luau naştere la întretăierea căilor de comunicaţie
naturale (confluenţe ale râurilor, porturi, intersecţii de drumuri comerciale etc.). În
această perioadă şi ulterior, în evul mediu, transporturile au cunoscut o sensibilă
dezvoltare dar, datorită caracterului limitat al producţiei şi circulaţiei mărfurilor, ele se
regăseau cu preponderenţă în sfera comercială, proprietarul mijloacelor de transport
având posibilitatea de a efectua atât activitatea de transport cât şi pe cea de
comercializare a mărfurilor respective. Transporturile se rezumau, în principal, la cele
bazate pe tracţiunea animală, pentru zona continentală şi la mici ambarcaţiuni ce
traversau mările, fluviile şi râurile navigabile.
În contextul apariţiei şi dezvoltării societăţii industrializate, rolul atribuit
procesului de transport s-a adâncit, ajungând să exercite o influenţă orizontală asupra
întregului sistem productiv. Astfel, transporturile structurează spaţiul marilor oraşe
moderne, influenţând implantarea întreprinderilor şi stimulând dezvoltarea schimburilor
internaţionale.
Epoca modernă, caracterizată prin dezvoltarea forţelor de producţie şi adâncirea
diviziunii sociale a muncii, a producţiei, consumului şi circulaţiei mărfurilor, a determinat
modernizarea şi perfecţionarea mijloacelor şi căilor de transport, astfel încât s-a ajuns la
delimitarea transporturilor faţă de alte activităţi economice, devenind o ramură de sine
stătătoare. A devenit, astfel, evident că această verigă economică are o importanţă
covârşitoare în buna desfăşurare a activităţilor economice, orice dereglare sau
defecţiune a acesteia producând perturbaţii majore în celelalte compartimente ale
producţiei şi consumului, ale economiei naţionale, în ansamblu. Mai mult, tendinţele
epocii moderne de globalizare a activităţilor economice au sporit rolul transporturilor faţă
de celelalte sectoare. Asigurarea aprovizionării fiecărei „celule” economice, a fiecărei
localităţi, desfacerea produselor pe piaţa internă şi pe pieţele externe, mobilitatea
populaţiei depind de modul în care transporturile răspund exigenţelor impuse de sistemul
economic naţional.
Un transport eficient reprezintă, în mod cert, un aspect al calităţii vieţii,
maximizarea rezultatelor activităţii acestuia conducând la numeroase şi permanente
tendinţe şi evoluţii.
Funcţiile economice ale activităţii de transport, anterior amintite, nu pot fi
analizate independent faţă de aspectele sociale sau cele ecologice. Din perspectivă
socială, se poate afirma, fără a greşi, că un sistem eficient de transport al persoanelor
constituie o premisă a unui standard ridicat al calităţii vieţii, în opoziţie, un sistem de
transport neadecvat cererilor creând grave perturbaţii sociale, cu repercusiuni certe asupra
nivelului de trai. De aceea este necesară conceperea unui astfel de sistem care să poată
acoperii cerinţele de mobilitate ale persoanelor şi care, concomitent, să fie uşor adaptabil
la evoluţia exigenţelor, a cererii în general.
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2.1.Infrastructura
Prin infrastructura de transport se defineşte ansamblul elementelor din baza tehnico–
materială necesară desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe
transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective.
Infrastructura de transport a Regiunii Vest este unică, în România, din perspectiva
prezenţei culoarelor europene TEN-T. Astfel, în spaţiul regional, au fost proiectate,
iniţial, să tranziteze culoarele europene IV (Berlin-Praga-Budapesta-Arad-ConstanţaIstanbul) şi VII (traseul Dunării)- Figura 2.1.
Figura 2.1
Harta marilor culoare TEN-T ce străbat Regiunea Vest

Ulterior, această reţea a fost completată, astfel încât, de-a lungul Regiunii Vest sunt
proiectate axele 7-rutieră, 22-feroviară şi 18-fluvială (Figura 2.2).
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Figura 2.2
Harta actualei reţele de transport TEN-T ce străbate Regiunea Vest

Din păcate realizarea practică a acestor căi de transport suferă şi nu a primit, în ultimele
decenii, decât un sprijin redus, din punct de vedere politico-financiar.
Cu toate acestea, putem aprecia că, în ansamblu, infrastructura de transport a Regiunii
este bine reprezentată, având elemente de modernitate pentru toate modurile (rutier,
feroviar, aerian, naval şi combinat).
2.1.1. Infrastructura rutieră
Infrastructura rutieră a Regiunii Vest este printre cele mai slab dezvoltate din România.
Acest fapt se evidenţiază atât prin lungimea redusă a drumurilor publice, 10.428 km la
începutul anului 2011 (ultima regiune din România, din acest punct de vedere, neluând în
calcul Regiunea Bucureşti-Ilfov, care are un statut aparte), cât şi prin densitatea
drumurilor publice la 100km2 teritoriu, de 32,6% , ceea ce o plasează doar înaintea
Regiunilor Centru şi Sud-Est şi sub media naţională, de 34,6% (Tabelul 2.1)

49

Tabelul 2.1
Drumurile publice din România şi pe Regiuni
-2011-kmdin care:
Cu
îmbrăcă
minţi
uşoare
rutiere

Drumu
ri
naţiona
le 1)

Din total drumuri publice:
din care: Drumu
din care:
ri
judeţen
Cu
Cu
e
Moderniz îmbrăcă
Moderniz îmbrăcă
şi
ate
minţi
ate
minţi
comun
uşoare
uşoare
ale
rutiere
rutiere

Densit
atea
drumuril
or
publice
pe 100
km2
teritoriu
(%)

Regiunea de
dezvoltare

Total

Moderniz
ate

ROMÂNIA
Nord - Vest
Centru
Nord - Est
Sud - Est
Sud Muntenia
Bucureşti Ilfov
Sud Vest Oltenia
Vest

82386
12322
10801
13672
10763

25171
3028
3575
3763
2537

22300
3563
2446
3113
3760

16552
2265
2259
2684
2211

15246
1965
2175
2433
1985

1063
254
49
213
180

65834
10057
8542
10988
8552

9925
1063
1400
1330
552

21237
3309
2397
2900
3580

34.6
36.1
31.7
37.1
30.1

12672

4193

4007

2794

2679

92

9878

1514

3915

36.8

890

725

98

309

309

-

581

416

98

48.9

10838

4241

2493

2118

1832

236

8720

2409

2257

37.1

10428

3109

2820

1912

1868

39

8516

1241

2781

32.6

1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene.
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2012
În comparaţie cu UE, Regiunea Vest este printre regiunile cu cea mai scăzută densitate a
drumurilor, cu un rang de 226 (din 244 regiuni) şi o valoare care reprezintă 37% din
media UE2758. Poziţia sa este chiar mai proastă dacă facem o analiză, doar, cu regiunile
din noile state membre - 47 (din 50), cu 34% din media NMS. Densităţi mai mici în UE
au în principal anumite regiuni din Suedia (Norra Mellansverige, Mellersta Norrland,
Övre Norrland) şi Finlanda (Itä-Suomi, Pohjois-Suomi), Spania (Andaluzia, Castilla-laMancha, Aragon, Extremadura), precum şi unele capitale sau alte regiuni cu oraşe mari,
unde valorile indicatorilor sunt distorsionate de zonele mici şi alte caracteristici specifice
(Berlin, Bremen, Hamburg, Praga). Valori similare, dar mai mari au, de asemenea, multe
regiuni din Suedia (Småland med öarna – 387, Östra Mellansverige - 378), Finlanda
(Etelä-Suomi – 399, Länsi-Suomi - 325) şi Spania (Navara – 381, La Rioja – 374,
Cataluna – 371, Valencia – 368, Castilla y León – 345, Murcia - 332) precum şi unele
regiuni periferice în special de munte, în Italia (Sardegna – 351, Bolzano şi Trento - 330)
şi Marea Britanie (Highlands şi Islands – 364).
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Comparaţia cu UE privind acest indicator trebuie să fie interpretată cu precauţie, datorită diferenţelor
potenţiale în scopul şi clasificarea drumurilor publice, incluse în datele furnizate de EUROSTAT. Mai
precis definiţiile de "alte drumuri" nu sunt armonizate la nivel de judeţe.

50

De asemenea, analizând densitatea căilor rutiere raportată la populaţie, în perioada 20002010, situaţia nu se schimbă. Astfel, cu o valoare de 369 km la 100 000 locuitori (30%
din media UE) România ocupă locul 19 (din 21 de ţări59)- Tabelul 2.2.
Tabelul 2.2
Densitatea drumurilor - comparare naţională şi UE, 2000-2010
km/1000 km2

2000

km/100 000 locuitori.

Schimbare
2010* 20002000
2010

2010*

Schimbare
20002010

Regiunea Vest
318
326
2,5%
519
544
0,5%
România
329
346
5,1%
358
384
0,7%
Bucureşti-Ilfov
452
489
8,0%
37
39
0,5%
Poziţia în Romania
6
6
6
1
1
6
% faţă de media pe România
96.5% 94,1%
144.9% 141,7%
% faţă de media Bucureşti-Ilfov
70.2% 66,6%
1389.2% 1383,4%
UE 27**
n.a.
873
n.a.
n.a.
1.078
1.078
% faţă de media UE 27
n.a.
36,8%
n.a.
49,5%
50,2%
Poziţia în UE 27 (264 regiuni)**
n.a.
231
n.a.
226
232
Poziţia în NMS - EU 12 (51 regiuni)** n.a.
47
n.a.
n.a.
n.a.
Sursa: baza de date Eurostat: tran_r_net-Road, extrasă mai 2012 şi calcule proprii; Reţele
de drumuri regionale rutiere şi feroviare – Statistici în focus, Transporturi, 28, 2010 INS
ROMÂNIA, Tempo Online, TRN139A - Lungimea drumurilor publice pe tipuri de
drumuri, de starea drumurilor. Datele sunt calculate ca o sumă de autostrăzi şi alte
drumuri.
* 2007 pentru Belgia (NUTS 2 - 2003), Italia, Portugalia, regiunile NUTS2 din Slovenia
** Media UE exclude Grecia (nu există date disponibile). În clasamentul regional, în plus
sunt excluse Bulgaria (datele sunt disponibile numai pentru drumuri de stat), Portugalia
(nu există date disponibile la nivel NUTS 2), precum şi Trento în Italia (datele sunt
prezentate împreună cu Bolzano). Datele pentru Estonia includ nu numai drumurile
naţionale şi locale, dar şi străzi urbane.
Valoarea regiunii Vest este de 50% din media celor 27 state UE. Totuşi, există o
schimbare semnificativă a poziţiei în România. Cu 544 km/100 000 locuitori, Regiunea
Vest se clasează pe locul 1 (141,7% din media pe ţară), urmată de Sud-Vest Oltenia
(484), Nord-Vest (454) şi Centru (428) – Figura 2.3.

Figura 2.3
Evoluţii regionale ale densităţii drumurilor în perioada 2000-2010
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Nu există date sau numai date parţiale au fost incluse pentru Belgia, Bulgaria, Grecia, Ungaria,
Portugalia, Malta.
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Analizând, la nivel judeţean, cel mai bine sunt dezvoltate infrastructurile din judeţele
Hunedoara şi Timiş, cu 3.289 km, respectiv 2.930 km având densităţi care sunt apropiate
sau chair depăşesc media naţională (46,6% respectiv 33,7%) – Tabelul 2.3
Tabelul 2.3
Drumurile publice din Regiunea Vest şi judeţele componente
-2011-kmdin care:
Din total drumuri publice:
din care: Drumu
din care:
Cu
ri
Drumu
Tota
îmbrăcă
judeţe
Cu
Cu
Regiunea de
Moderni
ri
l
minţi
ne
Moderni îmbrăcă
dezvoltare
zate
naţion Moderni îmbrăcă
uşoare
şi
zate
minţi
zate
minţi
1)
Judeţul
ale
rutiere
comun
uşoare
uşoare
ale
rutiere
rutiere
Vest
Arad
CaraşSeverin
Hunedoara
Timiş

1042
8
2260

Densi
tatea
drumuril
or
publice
pe 100
km2
teritoriu
(%)

3109

2820

1912

1868

39

8516

1241

2781

32.6

660

731

405

405

-

1855

255

731

29.1

1949

899

544

561

543

18

1388

356

526

22.9

3289

780

572

383

361

17

2906

419

555

46.6

2930
770
973
563
559
4
2367
211
969
1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene.
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2012
Diferenţierea este puţin mai mică analizând indicatorul densităţii căilor rutiere raportat la
populaţie (raport max/min 1:7). Hunedoara se clasează din nou pe primul loc din regiune
(şi al doilea în România), dar poziţiile unor judeţe se schimbă. Caraş-Severin este al 2-lea

33.7
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în regiune (al 5-lea în România), în timp ce Timiş se plasează pe ultima poziţie (dar tot cu
un nivel relativ ridicat în clasament în România – al 20-lea şi cu o valoare peste media
naţională) – Tabelul 2.4.
Tabelul 2.4
Densitatea drumurilor - diferenţiere intra-regională

Sub-regiuni
(NUTS III)
Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş
Regiunea Vest

Km/1000 km2
2010

Km/100 000 locuitori
2008
Schimbare
Schimbare
Valoare Poziţie
%
din %
%
din %
din
din 200020002008, %
Valoare Poziţie media
media
în
media
media
2010%
Romania regională naţională
regională naţională
291
229
466
337
326

3
4
1
2

89,4%
70,2%
142,8%
103,3%
100,0%

84,2%
66,1%
134,6%
97,4%
94,2%

0,9%
0,5%
6,2%
1,0%
2,6%

497
607
713
431
544

3
2
1
4

91,3%
111,7%
131,0%
79,2%
100,0%

132,4%
161,9%
190,0%
114,9%
145,0%

Sursa: INS ROMÂNIA, Online Tempo, TRN139A, ADM101A
Ca orientare, infrastructura rutieră a Regiunii Vest este dezvoltă (Figura 2.4), dar
ponderea drumurilor modernizate, în total este variabilă, diferenţele fiind semnificative.
Figura 2.4.
Distribuţia spaţială a căilor rutiere din Regiunea Vest, la nivelul anului 2011

Astfel, dacă la capitolele lungimea drumurilor publice şi densitatea acestora raportată atât
la suprafaţă cât şi la populaţie, cel mai bine sunt reprezentate, aşa cum am prezentat
anterior, judeţele Hunedoara şi Timiş, cele mai multe căi rutiere moderne, din total, sunt
în judeţele Caraş-Severin (46,1%) şi Arad (29,8%) – Tabelul 2.5. Diferenţe, la fel de
semnificative, sunt şi în ponderea drumurilor naţionale din totalul celor publice, unde cu
28,8% judeţul Caraş-Severin este, deasemenea, lider.
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5,7%
10,8%
20,8%
2,5%
4,8%

Tabelul 2.5
Densitatea drumurilor publice judeţene, pe categorii, la nivelul anului 2011
-%Regiunea
Modernizate, din Naţionale, din total
Judeţene şi
total drumuri
drumuri publice
comunale, din total
publice
drumuri publice
România
30,6
20,1
79,9
Regiunea Vest
29,8
18,3
81,7
Arad
29,2
17,9
82,1
Caraş-Severin
46,1
28,8
71,2
Hunedoara
23,7
11,6
88,4
Timiş
26,2
19,2
80,8
Calitatea drumurilor în Regiunea Vest este relativ scăzută – există doar 32,25 de km de
autostradă în regiune60, şi doar 3109 km (29,8%) din toate drumurile sunt modernizate.
Regiunea are 1467 km (14,1%) drumuri de pământ şi 3032 km (29,1%) drumuri pavate.
Figura 2.5
Planul iniţial de construcţie al autostrăzilor

Sursa: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, 2012
(http://www.mt.ro/nou/_img/documente/pp/proiecte_prioritare_MTI_RUTIER.pdf)

Cifrele sunt foarte aproape de media pentru România şi Regiunea Vest ocupă locul al 5lea privind cota de drumuri modernizate, al 5-lea la drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare
rutiere, al 6-lea la drumuri pavate şi al 5-lea la drumuri de pământ.
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Lungimea totală a autostrăzilor din România este foarte mică – 312,166 km (2012) iar pentru Regiunea
Vest cei 32, 25 km sunt pe relaţia Arad-Timişoara (finalizată în anul 2012, dar cu probleme la covoarele
asfaltice).
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De fapt, o structură semnificativ mai bună are doar Bucureşti-Ilfov (81,5% drumuri
modernizate, inclusiv 5,7% autostrăzi). Puţin mai bună este structura în Sud-Vest Oltenia
(39,1% modernizate, 7,9% de pămînt), Sud-Muntenia (33,1% modernizate, inclusiv 1,8%
autostrăzi, 8,8% de pământ) şi Centru (33,1% modernizate , 16% de pământ).
Cu toate acestea, proiecţia construcţiei de drumuri rapide şi moderne (autostrăzi), la
nivelul anului 2012, cuprinde taote judeţele regiunii, în afara proiecţiei iniţiale (figura
2.5) existând şi axa Via Carpatia (figura 2.6) care se desparte de axa TEN-T 7, la Lugoj,
urmând traseul Caransebeş- Turnu Severin .
Figura 2.6
Axele autostrăzii VIA CARPATIA, ramura sudică în completarea planului iniţial de
construcţie autostrăzi

	
  

	
  

În acest context, amintim faptul că cinci drumuri europene, traversează Regiunea Vest
de la nord la sud şi de la est la vest. Dintre acestea, trei sunt clasificate ca drumuri
europene principale, iar celelalte două sunt drumuri europene secundare. Drumurile
europene principale sunt:
Ø E 68 - Ungaria (Nădlac) - Arad - Deva - Sibiu, Braşov - Bucureşti. Acest drum
asigură o bună conectivitate între centrele judeţene Arad şi Deva, mai ales după
modernizarea recentă.
Ø E 70 - Serbia (Moraviţa) - Timişoara - Craiova - Bucureşti;
Ø E 79 - Ungaria Oradea (Borş) – Valea Jiului (judeţul Hunedoara) Sudul României;
Drumuri europene secundare :
Ø E 671 - Arad – Timişoara, care asigură o bună conectivitate între cele două centre
judeţene - recent modernizat;
Ø E 673 - asigură legătura prin Făget între Estul României şi Banat, fiind de fapt o
scurtătură între Lugoj şi Deva.

55

Autostrăzi:
Ø Autostrada Nădlac - Orăştie (pe coridorul IV, axa 7, între Bucureşti-Constanţa).
Ø Autostrada Via Carpatia, care pe teritoriul Regiunii Vest se confundă, până la
Lugoj, cu traseul TEN-T 7, dar de la Lugoj se ramifică, o ramură urmând axa 7,
iar o alta mergând spre Turnu-Severin (Figura X1).
Stadiul actual al modernizării, construcţiei acestor trasee rutiere poate fi sintetizat astfel:
Ø Autostrăzi:
o Pe axa 7 a TEN-T, segmentul Nădlac-Arad (de circa 39km) se află în fază
de construcţie, segmentul Arad-Timişoara (32,25 km) dat în circulaţie în
anul 2012, segmentul Timişoara-Lugoj (25,625 km) din care sunt finalizaţi
circa 10 km (în anul 2012) restul construcţiei fiind la stadiul de atribuire
lucrare, tronsonul Lugoj- Deva (27, 62 km plus un drum de legătură de
11,4 km) – Figura 2.7- aflat în fază de atribuire şi construcţie şi tronsonul
Deva-Orăştie (32,5 km) aflat în fază de proiectare şi licitaţie
Figura 2.7
Localizarea autostrăzii Lugoj-Deva

o Autostrada Via Carpatia (figura 2) este doar în faza de proiectare, urmând
a fi finalizată la nivelul anului 2020. Traseul Via Carpatia va începe în
Lituania, la Marea Baltică, la Kleipeda, traversează Kaunas, va continua în
Polonia, pe ruta Bialystok - Lublin - Rzeszow, în Slovacia, la Presov Kosice şi în Ungaria prin Miskolc - Debrecen. Drumul spre Grecia
continuă din România, prin Bulgaria, pe la Sofia, şi se va termina la
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Salonic. Coridorul Via Carpatia se va despărţi pe teritoriul judeţului
Timiş: o parte urmând să meargă până la Marea Neagră, pe autostrada
Pan-Europeană 7 (Oradea - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu Piteşti - Bucureşti - Constanţa), iar cealaltă va merge spre frontiera
româno-bulgară de la Calafat-Vidin (pe ruta Oradea - Arad - Timişoara Lugoj - Drobeta Turnu Severin - Calafat), urmând să ajungă în Bulgaria
peste noul pod care se construieşte peste Dunăre.
	
  

Drumuri europene:
Ø Pe traseul E70, a fost reabilitat drumul între Timişoara şi Lugoj (52,2 km)
Ø Pe traseul E79, au fost reabilitate relaţiile Petroşani-Baru (23 km), BaruHaţeg (25,91 km), Haţeg- Simeria (30,6 km)
Ca rute ocolitoare (inele) ale marilor localităţi de la Nivelul Regiunii Vest, la
nivelul anului 2012, în regim de autostradă nu era construită decât centura municipiului
Arad, fiind începute şi în faze preliminare de finalizare inelel din jurul municipiilor
Timişoara şi Lugoj şi fiind prevăzute construcţia altora la nivelul oraşelor
Deva,Caransebeş, Ineu, Simeria, Buziaş (Tabelul 2.6).
Tabelul 2.6
Situaţia proiectelor de “inele rutiere” ocolitoare, în cazul municipiilor şi
oraşelor din Regiunea Vest
JUDEŢ

Municipii

ARAD

Arad

Oraşe

Chşineu-Criş
Curtici
Ineu
Lipova
Nădlac
Pecica
Pâncota
Sântana
Sebiş
Caraş-Severin

Reşiţa
Caransebeş
Anina
Băile Herculane
Bocşa
Moldova Nouă
Oraviţa
Oţelul Roşu

Hunedoara

Deva
Hunedoara
Petroşani
Lupeni
Orăştie
Brad
Vulcan
Aninoasa

Inel rutier ocolitor
prevăzut
DA
NU
NU
DA
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
DA
NU
NU
NU
NU
NU
NU
DA
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
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Călan
Geoagiu
Haţeg
Petrila
Simeria
Uricani
Timiş

Timişoara
Lugoj
Buziaş
Ciacova
Deta
Făget
Gătaia
Jimbolia
Recaş
Sînnicolaul Mare

NU
NU
NU
NU
DA
NU
DA
DA
DA
NU
NU
NU
NU
NU

Importanţa dezvoltării infrastructurii rutiere a Regiunii Vest este dată şi de
existenţa a opt puncte de frontieră, patru cu Ungaria (Nădlac, Turnu, Vărşand în judeţul
Arad şi Cenad în Timiş) şi patru cu Serbia (Jimbolia, Moraviţa în judeţul Timiş şi Naidăş
şi Moldova Nouă în judeţul Caraş-Severin). Infrastructura rutieră, în raza acestor puncte
internaţionale de trecere, este parţial modernizată, având căi de grad european şi naţional,
cu toate că stadiul actual de dezvoltare a schimburilor economice inter-ţări solicită
drumuri mult mai rapide, sigure şi cu o capacitate sporită (autostrăzi şi drumuri expres).
Lipsa fondurilor şi a preocupărilor permenente a autorităţilor competente, au făcut ca, din
păcate, până în anul 2012, nici un punct de frontieră, de-a lungul graniţei apusene ce
traversează Regiunea Vest, să nu fie deservit de autostrăzi sau drumuri expres, chiar dacă,
în partea vecinilor acestea există.
În afara acestor mari neajunsuri ale infrastructurii rutiere din Regiunea Vest mai există
câteva elemente demne de semnalat şi anume:
• lipsa inelelor rutiere în majoritatea oraşelor şi comunelor (din 42 municipii
şi oraşe doar opt au sau au prevăzute construcţia de inele rutiere ocolitoare)
ceea ce conduce la creşterea duratei de deplasare, creşterea consumurilor
de combustibili, a gradului de poluare şi implicit, a costurilor de transport;
• capacitatea portantă redusă, cu efecte imediate asupra gradului de atracţie a
fluxului de mărfuri şi călători, transportaţi pe căile rutiere din Regiune;
• semnalizare insuficentă şi chiar, inadecvată, în multe cazuri, ceea ce
conduce la apariţia unor mari perturbaţii în fluxul de trafic normal;
• procent ridicat de drumuri nemodernizate.
În plus, faţă de problemele prezentate, condiţiile tehnice ale infrastructurii rutiere
influenţează negativ conectivitatea între zonele intens populate şi alţi poli de atracţie
pentru deplasări (centre şi parcuri industriale, comerciale de agrement, zone turistice etc)
În acest context putem aminti Deva - Reşiţa, Timişoara - Reşiţa şi Timişoara - Deva.
Străzile orăşeneşti
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În anul 2010 lungimea acestora, în cadrul Regiunii Vest a fost de 3145 km, în creştere cu
7,1% comparativ cu anul 2000. Regiunea se află pe locul 5 în România ca lungime, cu o
pondere de 11,6% din totalul naţional. Cea mai mare lungime a străzilor orăşeneşti o
regăsim, în acest context, în cadrul Regiunii Sud Muntenia (3 820 km).
Tot la nivelul anului 2010, 67,1% din străzile orăşeneşti din Regiunea Vest erau
modernizate, în creştere cu 5,4 pp comparativ cu anul 2000 (Tabelul 2.7). La nivel
naţional, regiunea se situează însă pe o poziţie inferioară (doar locul 6, cu 12,5% din
totalul străzilor orăşeneşti modernizate).
Tabelul 2.7
Lungimea străzilor orăşeneşti, comparaţie 2000-2010,
-km-

Regiunea Vest
România
Bucureşti-Ilfov
% faţă de România
% faţă de Bucureşti Ilfov
Locul în România

2000 (km)
2 936
22 659
2 014
13,0
145,8
5

2010 (km)
3 145
27 005
2 681
11,6
117,3
5
Modernizate , %

Modificare
2000-2010 (%)
7,1
19,2
33,1
-10,1
-19,5
8

Modificare
2000 (%)
2010 (%)
2000-2010 pp
Regiunea Vest
61,7
67,1
5,4
România
58,7
62,6
4,0
Bucureşti-Ilfov
44,6
51,5
6,9
% faţă de România
13,6
12,5
-1,1
% faţă de Bucureşti Ilfov
201,4
152,9
-48,6
Locul în România
4
6
7
Sursa: ISN Tempo Online Lungimea străzilor orăşeneşti pe macroregiuni, regiuni de
dezvoltare şi judeţe extrasă în iunie 2012 şi calculele autorilor
La nivel judeţean, situaţia diferă semnificativ. Pe primul loc în regiune, ca lungime a
străzilor orăşeneşti, este Hunedoara (cu 918 km), urmat de Timiş (cu 908 km), în timp ce
Caraş-Severin este pe ultimul loc cu doar 449 km. Din punct de vedere al calităţii
străzilor, cea mai bună situaţie o regăsim în judeţul Timiş (73,2% din străzi fiind
modernizate), urmat de Caraş-Severin (71,7%).

Tabelul 2.8
Lungimea străzilor orăşeneşti, comparativ pentru anii 2000 şi 2010
Modificare 2000-2010
JUDEŢ
2000 (km)
2010 (km)
(%)
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Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş

676
448
885
927

870
449
918
908

28,7
0,2
3,7
-2,0

Modernizate,
Modificare 2000-2010
JUDEŢ
2000 (%)
2010 (%)
(pp)
Arad
50,3
58,0
7,8
Caraş-Severin
71,9
71,7
-0,2
Hunedoara
58,5
67,4
8,9
Timiş
68,1
73,2
5,2
Sursa: ISN Tempo Online Lungimea străzilor orăşeneşti pe macroregiuni, regiuni de
dezvoltare şi judeţe extrasă în iunie 2012 şi calculele autorilor
Judeţul Arad este pe ultimul loc, puţin peste jumătate din lungimea totală a străzilor
orăşeneşti fiind modernizate (58%). Din perspectiva evoluţiei în timp, cea mai puternică
creştere a lungimii străzilor modernizate, în perioada 2000-2010 s-a înregistrat în
Hunedoara (8,9 pp) în timp ce în Caraş-Severin nu se înregistrează nici un progres în
2010 comparativ cu 2000 (scădere de -0,2 pp) – Tabelul 2.8.
2.1.3. Infrastructura feroviară
Infrastructura feroviară este dată, în general, de totalitatea lucrărilor care susţin
suprastructura căii ferate, asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a
eforturilor statice şi dinamice.
Cu o lungime a liniilor de cale ferată de 1894 km, în anul 2010, Regiunea Vest rămâne,
ca şi în anii precedenţi zona cu cea mai întinsă reţea feroviară (Figura 2.8), de pe
teritoriul României (aproximativ 17,6% din totalul reţelei la nivel naţional).

Figura 2.8
Distribuţia căilor ferate din Regiunea Vest
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Cu toate acestea, evoluţia din perioada 2000-2010 (Tabelul 2.9) arată că reţeaua se
diminuează permanent, în anul 2010 ea fiind cu 5,8% mai mică decât în anul 2000. În
aceiaşi perioadă, unele Regiuni au avut tendinţe de majorare a lungimii căilor ferate
(precum Regiunile Sud-Est, Nord-Est şi Nord-VEst), Regiunea Vest înregistrând a treia
poziţie în ceea ce priveşte volumul construcţiei infrastructurale (după Regiunile SudMuntenia şi Bucureşti-Ilfov)
Tabelul 2.9
Evoluţia lungimii căilor feroviare, la nivelul regiunilor de dezvoltare, între anii 2000
şi 2010
-kmAnul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Evoluţie
ZONA
2000
2002
2004
2006
2008
2010
20002010
(%)
TOTAL ROMÂNIA
11015
11002
11053
10789
10785
10785
-2,1
Regiunea NORD-VEST
1645
1645
1641
1678
1668
1668
1,4
Regiunea CENTRU
1470
1457
1516
1346
1337
1336
-9,1
Regiunea NORD-EST
1506
1506
1498
1624
1619
1620
7,6
Regiunea SUD-EST
1329
1329
1355
1716
1749
1749
31,6
Regiunea SUD1699
1699
1703
1253
1251
1251
-26,4
MUNTENIA
Regiunea BUCURESTI 354
354
343
279
279
279
-21,2
ILFOV
Regiunea SUD-VEST
1001
1001
990
989
988
988
-1,3
OLTENIA
Regiunea VEST
2011
2011
2007
1904
1894
1894
-5,8
Sursa: INS, 2011
Cu o densitate de cale ferată de 59 km/1000 km2 (130,7% din media naţională), regiunea
ocupă locul 2 în România şi are o valoare semnificativ mai mare decât următoarele
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regiuni româneşti (Sud-Est – 48,9 şi Nord-Vest – 48,8) – Tabelul 2.10. Cu toate acestea,
densitatea de cale ferată este de aproximativ de 2,5 ori mai mică decât în regiunea
capitalei (153). Dotarea căilor ferate este mai mare decât media UE (118,7% din UE-27 şi
124,9% din UE15) şi similară cu media pentru noile state membre (103,1%). Regiunea
Vest ocupă locul 69 în regiunile UE NUTS II (173 din care 17 sunt zone izolate, fără
reţele de cale ferată) şi locul al 28-lea în regiunile din noile state membre (din 54). Ca
densitate a căilor ferate este similară cu multe regiuni din Italia (Veneto - 67, Toscana 63, Molise - 62, Friuli-Venezia Giulia - 62, Calabria - 58, Emilia Romagna - 57) şi unele
regiuni din Slovacia (Stredné Slovensko - 65 ), Olanda (Noord-Brabant - 66) , regiunile
de sud ale Suediei (Sydsverige - 65, Stockholm - 61), Franţa (Rhône-Alpes - 62, Centru 59, Bourgogne - 57), Polonia (Sfintei Cruci - 60, łódzkie - 58, Podkarpackie - 56), Grecia
(Attica - 57) şi Spania (Cataluña - 57). În cadrul noilor state membre, regiunea Vest
prezintă o dotare mai mare a căilor ferate decât 7 regiuni din Polonia, 1 din regiunile din
Ungaria (Észak-Alföld), toate cele 6 regiuni din Bulgaria, precum şi statele Baltice. Sunt
totuşi mai jos toate regiunile în Republica Cehă şi Slovacia şi majoritatea regiunilor din
Ungaria.
Tabelul 2.10
Densitatea căilor ferate - comparaţie naţională şi UE, 2000-2010
Km/ 1000 km2

2000

Regiunea Vest
România
Bucureşti-Ilfov
Poziţie în România
% faţă de media din România
% faţă de media Bucureşti-Ilfov
UE 27
% faţă de media UE 27
Poziţie în EU 27 (173 regiuni)
Poziţie în NMS - UE 12 (54 regiuni)

2010*

63
59
46
45
194
153
2
2
136% 130,7%
32% 38,6%
51
50
122% 118,7%
ind**
69
ind **
28

Schimbare
20002010
-5,8%
-2,1%
-21,2%
5

-2,9%
ind **
ind **

Km/100 000
Medie loc (2010)
de
creştere
anuală
20002010
-0,6%
99
-0,2%
50
-2,4%
12
5
1
196%
802%
-0,3%
44
223%
ind **
24
ind **
10

Sursa: baza de date Eurostat: tran_r_net, extrasă mai 2012 şi calcule proprii
* 2007 datele pentru Austria şi Portugalia. Nu există date la nivel NUTS II, pentru Belgia (11 regiuni),
Danemarca (5), 31 din regiunile germane (date disponibile pentru 8), Irlanda (2), Austria (9), Slovenia (2),
MB (37). Datele pentru Trento sunt prezentate împreună cu Bolzano
** (ind – date indisponibile) Poziţionarea nu se aplică pentru 2000 şi s-a schimbat din cauza fragmentării
mari de date.
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Raportată la populaţie, lungimea căilor ferate din Regiunea Vest, poziţionează această
zonă pe primul loc în România, cu o valoare de 98 ,8(196,3% din media pe ţară). Se
situează pe locul 24 din 173 din cele 27 regiuni UE (222% din media UE27) şi pe locul
10 din 54 din regiunile noilor state membre (163% din media UE12). Valori similare au
anumite regiuni din Franţa (Burgundia - 110, Auvergne - 100, Centru - 92), Republica
Cehă (Střední Čechy - 109), Letonia (106), Ungaria (Dél-Alföld - 104, Közép-Dunántúl 104 ), Spania (Aragon - 104, Castilla y León - 97), Polonia (Lubuskie - 95) şi Germania
de Est (Sachsen-Anhalt - 91, Mecklenburg-Vorpommern - 90, precum şi Brandenburg la
nivel NUTS I - 106). Regiuni cu valori mai mari se găsesc în principal în Suedia (5
regiuni), Finlanda (3 regiuni), Republica Cehă (3 regiuni), Ungaria (2 regiuni) şi Franţa
(2 regiuni).
Dacă, raportat la indicatorii vizând lungimea şi densitatea reţelei, Regiunea Vest este bine
poziţionată, în ceea ce priveşte calitatea infrastructurii feroviare, situaţia este complet
diferită.
Analizând doar situaţia liniilor electrificate, din total, Regiunea Vest se situează pe locul
6 în România cu 34%, înainte de Sud-Est (27%) şi Nord-Vest (19%), uşor sub media
naţională (37%) şi semnificativ sub Bucureşti-Ilfov (93 %), dar pe locul 3 în funcţie de
lungimea acestor linii electrificate – Tabelul 2.11.
Tabelul 2.11
Comparaţii regionale între dotarea cu diferite tipuri de cale ferată,
între anii 2000-2010
-km2000

2010

Evoluţie 2000-2010 (%)

ZONA

Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Sud-Est
Sud –
Muntenia
BucureştiIlfov
Sud-Vest
Oltenia
Vest
România
Poziţia
Regiunii
Vest la
nivel
naţional

TOTAL

Electr.

1645
1470
1506
1329

166
621
573
573

Normale
Total,
din care
1622
1470
1488
1313

1699

621

1699

Cu
două
căi
255
402
413
525
692

TOTAL

Electr.

Cu
două
căi
244
320
540
490

TOTAL

Electr.

312
669
663
522

Normale
Total,
din care
1586
1335
1589
1723

1668
1336
1620
1749

1,4
-9,1
7,6
31,6

88,0
7,7
15,7
-8,9

1251

439

1251

615

-26,4

-29,3

Normale
Total, din
care
-2,2
-9,2
6,8
31,2
-26,4

Cu două
căi
-4,3
-20,4
30,8
-6,7
-11,1

-21,2
354

201

354

133

279

259

279

137

-21,2

28,9

3,0
-1,3

1001
2011
11015

505
690
3950

1001
2011
10958

241
304
2965

988
1894
10785

507
649
4020

988
1894
10645

248
315
2909

-1,3
-5,8
-2,1

0,4
-5,9
1,8

-5,8
-2,9

1
1

1

1

5

1

3

2,9
3,6
-1,9

5
5

5

6

2

Sursa: INS, 2011
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De altfel, evoluţia celor zece ani analizaţi prezintă, pentru Regiunea Vest, o deteriorare
evidentă a calităţii infrastructurii, atât în ceea ce priveşte lungimea căilor ferate
electrificate (a şasea poziţie în „evoluţie”) cât şi la totalul liniilor normale (a cincea
poziţie). Acest fapt denotă o „abandonare” a unor reţele feroviare, pe considerente,
majoritar, financiare.
La nivel judeţean diferenţierile sunt şi mai evidente. Astfel, în Timiş există 795 km de
cale ferată (42,0% din totalul Regiunii), cu o densitate de 91.4/1000 km2, de două ori mai
mare decât media naţională (Tabelul 2.12).
Tabelul 2.12
Lungimea căilor ferate, în judeţele din Regiunea Vest – 2010
-km61
Total
din care:
Din care:
Regiunea de dezvoltare
electrificate
Linii cu ecartament normal 62
Judeţul
Total Cu o cale
Cu doua căi
Vest
1894
649
1894 1579
315
Arad
469
166
469
330
139
Caraş-Severin
341
150
341
332
9
Hunedoara
289
220
289
122
167
Timiş
795
113
795
795
Sursa: INS ROMANIA, 2011
Judeţul Arad are valori apropiate de media regională, în timp ce Caraş-Severin (40,0%) şi
Hunedoara (40,9%), se apropie la aproape 70% din media naţională. Disparităţile sunt
chiar mai mari în ceea ce priveşte lungimea de linie normală dublă. Aici Hunedoara este
prima cu aproape jumătate din toate căile ferate cu linie dublă (167 km) din Regiune, în
timp ce Timiş este pe ultimul loc cu nici una şi Caraş-Severin are doar 9 km. Pe
segmentul căi ferate electrificate Hunedoara este din nou lider (220 km, 34% din media
regională), dar aici diferenţele nu sunt atât de clare (Tabelul 2.13).
Deşi cu cea mai mare densitate, Timiş are doar 14% din linii electrificate şi nu are linii
duble de cale ferată, Hunedoara, cu cea mai mică densitate, situându-se pe primul loc,
raportat la ponderea liniilor de cale ferată electrificate (76%) şi a celor duble (53%).
Principalele caracteristici ale reţelei feroviare din Regiunea Vest pot fi sintetizate astfel:
Ø Existenţa unui număr de trei puncte transfrontaliere de cale ferată, unul la
graniţa cu Ungaria (Curtici din judeţul Arad) şi două la graniţa cu Serbia Moraviţa şi Jimbolia (judeţul Timiş)
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Inclusiv liniile cu ecartament îngust.
Linii la care distanţa între şine este de 1435 mm
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Ø Existenţa a trei rute internaţionale şi anume:
• (România) - Bucureşti – Craiova – Timişoara – Jimbolia – (Serbia)
• (România) - Bucureşti – Timişoara – Stamora-Moraviţa – (Serbia)
• (România) - Bucureşti – Braşov – Sibiu – Deva – Arad – Curtici – (Ungaria)
Ø Conectivitatea cu alte căi ferate Trans-Carpatice este asigurată în Simeria
(judeţul Hunedoara):
1. Deva – Târgu Jiu – Haţeg;
2. Simeria – Brad;
3. Simeria – Alba Iulia – Cluj – continuând şi traversând Carpaţii către
regiunea tradiţională Moldova.
Tabelul 2.13
Reţeaua căilor ferate - comparaţie NUTS III, 2010

Zona

Densitatea căilor ferate
Electrificate
Linii duble
% din
Lungim % din % din Lungim % din % din
% din
km/100 media
e totală, media lungim e totală, media lungim
media
0 km2 regional
km
regiona
ea
km
regiona
ea
naţională
ă
lă
totală
lă
totală
60,5 102,3% 133,7%
166 25,6% 35,4%
139 44.1% 29,6%

Arad
CaraşSeverin
40,0
67,7%
88,5%
150 23,1%
Hunedoa
ra
40,9
69,2%
90,4%
220 33,9%
Timiş
91,4 154,6% 202,1%
113 17,4%
Regiunea
100,0
Vest
59,1 100,0% 130,7%
649
%
Sursa: INS ROMANIA, Tempo Online, TRN143A

44,0%

9

2.9%

2,6%

76,1%
14,2%

167
0

53.0%
0.0%

57,8%
0,0%

34,3%

315 100.0%

10,8%

Ø Prezenţa a 28 de intersecţii feroviare importante, dintre care 15 în judeţul
Timiş, 6 în Arad, 4 în Caraş Severin şi 3 în Hunedoara
Ø Includerea întregii Regiuni în cadrul Regionalei de Căi Ferate Timişoara
(CFT), cea mai dezvoltată din România, după Bucureşti. În România, în
momentul de faţă funcţionează din nou opt Regionale de Căi Ferate (Figura
2.9), după ce în anul 2010, în urma unei reorganizări administrativ teritoriale,
din actualele şi fostele Regionale se creaseră doar patru.
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Figura 2.9
Repartiţia teritorială a Regionalelor de Căi Ferate din România

Ø Regionala Căi Ferate Timişoara este mai mare decât Regiunea Vest, în cadrul
acesteia fiind incluse şi zone mici din judeţele Mehedinţi şi Bihor(Figura 2.10).
Figura 2.10
Delimitarea spaţială a Regionalei de Căi Ferate Timişoara

66

Regionala CFT este traversată de două magistrale principale, cea care leagă Bucureşti de
Jimbolia, respectiv magistrala pe traseul Curtici - Braşov (corespondentă axei TEN-T
numărul 22).
Regionala are în coordonare 194 de staţii şi halte de mişcare, a căror activitate este
coordonată de 4 regulatoare de circulaţie: Timişoara, Arad, Caransebeş, Deva. Dintre
acestea, 13 staţii sunt de grad I, 14 staţii de grad II, 48 de staţii de grad III şi 26 staţii de
grad IV. În plus mai există şi 95 halte de mişcare. Staţia Timişoara Nord constituie cel
mai apropiat şi mai important nod de cale ferată, din partea de vest a ţării. Staţiile C.F.
Arad şi Timişoara Nord sunt cuprinse, conform strategiei CFR SA, într-un important
program de conectare a reţelei CFR la reţeaua europeană, urmărindu-se modernizarea
acestora, la nivel de eurostaţie.
În ciuda gradului actual de dezvoltare al infrastructurii feroviare din Regiunea Vest, care
se poziţionează mai bine în comparaţie cu alte regiuni, problemele majore sunt de natura
condiţiilor tehnice precare a căilor ferate şi părţile de linii neelectrificate. De aceea se
încearcă modernizarea tronsoanelor, în primul rând, de pe axa TEN-T 22, primul proiect
iniţiat vizând relaţia Curtici-Radna, cu prelungirea ulterioară până la Simeria (Figura
2.11)
Figura 2.11
Proiecte de modernizare a coridorului IV transeuropean

Pe axa 22, din cadrul culoarului IV al TEN-T, traseul Curtici – Arad urmeză să fie
modernizat în următorii doi ani. Pentru acest Coridor IV de transport feroviar, s-a impus
prin soluţia proiectată, să se asigure circulaţia cu viteza maximă de 160 km/h pentru
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trenurile de călători şi de 120 km/h pentru trenurile de marfă, adoptarea sistemului de
control şi semnalizare a trenurilor, ERTMS/ETCS Nivel 2 plus GSM-R, în vederea
respectării angajamentelor europene privind transportul feroviar, asumate de România63.
Pentru tronsonul de cale ferată Frontieră – Curtici – Arad – Km 614 traseul se va păstra,
în totalitate urmărindu-se:
- modernizarea liniei de cale ferată Tronsonul 1: Frontieră- Curtici- Km 614 (76,809 km
desfăşuraţi, linii curente şi directe);
- dublarea liniei de cale ferată între Frontieră şi staţia Curtici, pe terasamentul construit
pentru linie dublă, încă din anul 1915 (5,561 km);
- modernizarea staţiilor de cale ferată de pe acest tronson;
- reabilitarea a 53,822 km linii de primire-expediere din staţii;
- implementarea sistemului de siguranţă ERTMS/ETCS Nivel 2 şi GSM - R.
De asemenea, se are în vedere construcţia de:
- instalaţii de centralizare electronică în staţiile: Curtici, Şofronea şi Glogovăţ;
- peroane noi în staţia Arad;
- pasarele noi: una în Arad şi alta în Şofronea;
- copertine noi în staţia Arad şi Şofronea;
- instalaţii de telecomunicaţii moderne;
- clădiri de mentenanţă în staţia Arad;
- centrul de Control al Traficului – CTC Arad
lucrări pentru asigurare facilităţi călători, peroane, copertine, pasarele, scări rulante,
lifturi în conformitate cu noile standarde europene;
- dotări tehnologice: în staţia Curtici se va monta un cântar electronic, care va fi însoţit de
o instalaţie de verificare a gabaritului materialului rulant.
Totodată, se urmăreşte ca:
- în staţia Arad să se construiască o clădire de mentenanţă compusă din hală, ateliere
tehnologice şi o aripă de spaţii necesare activităţilor tehnice şi financiare (laboratoare,
birouri, arhivă, magazii etc.). Hala va fi folosită pentru întreţinere şi reparaţii utilaje de
intervenţie, macarale feroviare, şi drezine pantograf . Clădirea de mentenanţă este dotată
cu toate utilităţile necesare;
- conform cu reglementările europene să se instaleze 2 detectoare de cutii de osii
supraîncălzite: una între Frontiera – Curtici şi alta între Glogovăţ – km 614;
- pentru modernizarea sistemului de management al traficului de marfă, urmează să se
implementează un nou sistem, în conformitate cu regulamentele europene (TSI). Sistemul
va fi inter-conectat cu sistemul maghiar şi va fi creat prin dezvoltarea aplicaţiei ATLASIM, care reprezintă un element al sistemului informatic integrat pentru cale ferată IRIS.
Pentru a îndeplini cerinţele de interoperabilitate este necesară conectarea aplicaţiei de
monitorizare a circulaţiei trenurilor – FOCUS – element al sistemului informatic integrat
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Sursa: Notă de Fundamentare a H.G. privind “Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici – Simeria, parte
componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” –
Secţiunea: Frontieră – Curtici – Arad – km 614 (Tronsonul 1)”, 2011
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pentru cale ferată IRIS – la aplicaţia EUROPTIRAILS, proiect dezvoltat, implementat şi
finanţat de Comisia Europeană.
2.1.4. Infrastructura aeriană
În cadrul Regiunii Vest, există un număr de două aerogări internaţionale, la Timişoara şi
Arad, fiind astfel pe poziţia a doua din România după Bucureşti-Ilfov. În trecutul nu prea
îndepărtat au mai funcţionat două aerodromuri unul la Caransebeş (pentru traficul intern)
şi unul la Deva, specializat doar pe activităţi de aviaţie sportivă. Din păcate aceste două
porţi aeriene nu mai au activitate, chiat dacă aeroportul Caransebeş a fost, pentru un timp,
privatizat.
De departe, cel mai important aeroport este, însă, cel de la Timişoara, denumit
“Traian Vuia”.
Pentru traficul intern, din aeroportul Timişoara sunt asigurate legături cu cele mai mari şi
îndepărtate oraşe din România (Figura 2.12)
Figura 2.12
Destinaţii interne ale aeroportului Timişoara

De altfel, aeroportul Timişoara este unul dintre cele 4 aeroporturi din România care are o
pistă cu o lungime mai mare de 10000 picioare (2 sunt în Bucureşti – Ilfov şi 1 - în SudEst).
Acest fapt, precum şi poziţia sa strategică, face ca de pe aerogara timişană să decoleze
curse către numeroase curse continentale şi intercontinentale (Figura 2.13).
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Aeroportul Internaţional „Traian Vuia” din Timişoara (codul IATA: TSR) este al treilea
aeroport ca mărime din România, după aeroporturile „Henri Coandă” şi „Aurel
Vlaicu” din Bucureşti, şi deserveşte o populaţie de peste 2,5 milioane de locuitori.
Începând cu data de 6 ianuarie 2003, aeroportul poartă numele inventatorului
român Traian Vuia, născut în judeţul Timiş.
Este considerat aeroport de rezervă pentru Bucureşti (OTP), Budapesta (BUD)
şi Belgrad (BEG), fiind şi cel mai important aeroport din Euroregiunea DKMT.
Aeroportul este situat la 12 km nord-est de centrul Timişoarei.
În componenţa acestuia există două terminale, unul intern şi celălalt extern.
Figura 2.13
Destinaţii externe ale curselor de pe aeroportul Timişoara

Terminalul intern este cel mai vechi al aeroportului, construit în anul 1964 şi modernizat
în 2002. Construcţia iniţială avea dimensiuni reduse, dar la sfârşitul anului 2010 suprafaţa
terminalului s-a dublat prin extinderea construcţiei la 2000 mp. Extinderea era necesară
datorită creşterii traficului dar şi pentru separarea fluxurilor de pasageri, condiţie
obligatorie pentru intrarea în spaţiul Schengen. Terminalul, astfel modernizat, în afara
destinaţiilor interne va putea prelua şi cursele din/către destinaţii non-Schengen, cu un
trafic anual previzionat de 180.000 de pasageri. Actualmente funcţionează ca terminal
pentru zborurile interne şi are o capacitate de procesare de 500 de pasageri/oră şi trei
porţi de îmbarcare. Aici operează în mare majoritate companiile aeriene româneşti şi nu
numai, printre acestea amintim: Carpatair (România), Moldavian Airlines (Moldova),
TAROM (România), Air France (Franţa), Alitalia (Italia), KLM Airlines (Olanda).
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Terminalul 2 (internaţional) a fost inaugurat în anul 1980, apoi extins şi modernizat în
anul 2004. Este cel mai mare terminal al aeroportului, cu o capacitate de procesare de 800
pasageri/oră şi nouă porţi de îmbarcare. Este, în acelaşi timp, terminalul de pe care
operează cele mai multe companii. Odată cu intrarea României în spaţiul Schengen,
statutul internaţional al terminalului se va pierde, deoarece zborurile care vor pleca şi vor
sosi de la /pe acest terminal vor fi considerate zboruri europene interne. Momentan,
aerogara este destinată doar zborurilor în regim internaţional.
În perspectivă, se are în vedere conectarea aeroportului “Traian Vuia” din Timişoara, în
principal, şi implicit spre alte destinaţii, la trei moduri de transport (rutier, feroviar şi
transport public) devenind, astfel un terminal multimodal atât pentru pasageri cât şi
pentru marfă. Cele trei conexiuni majore sunt:
1. Conexiunea rutieră.
Aeroportul va avea, în perspectivă, legături externe cu Şoseaua de Centură a Timişoarei
precum şi cu Autostrada A1 (Bucureşti–Piteşti–Sibiu–Timişoara–Nădlac), care este
prevăzut să treacă chiar prin apropierea aeroportului. Ambele proiecte sunt în fază de
construcţie, centura fiind dată spre folosinţă pe o porţiune de 12,6 km.
2. Conexiunea feroviară.
Actualele reţele feroviare vor putea deservi aeroportul „Traian Vuia” prin racordarea lor
la 3 km de linie ferată nouă, concepută ca linie dublă, electrificată şi centralizată
electronic. Conectarea acestei reţele se va face prin liniile:
-100 Orşova –Jimbolia
-217 Timişoara Est –Radna
-acces la linia Timişoara Nord –Arad (prin intermediul centurii feroviare de nord)
3. Conexiunea cu transportul public al municipiului Timişoara.
Aerogara se va putea lega de transportul public cu ajutorul extinderii unei linii de
tramvai, în regim de metrou de suprafaţă, ce presupune 5.130 m cale dublă şi 10.260 m
cale simplă64.
Totodată, Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A,
care administrează aeroportul, are un plan de dezvoltare, în valoare de aproximativ 100
de milioane de euro. Acesta prevede preluarea şi adaptarea, la traficul civil, al
Aeroportului Militar Giarmata aflat în imediata apropiere; modernizarea şi extinderea
centrului de pasageri precum şi a parcării auto; construirea Terminalului Intermodal
Timişoara, a unui centru cargo şi a unui centru expoziţional şi de conferinţe, hală pentru
catering, staţie de epurare, extinderi ale terminalelor, autogară, gară (linia ferată va face
legătura cu oraşul Timişoara) etc.
Cu toate că aeroportul “Traian Vuia” din Timişoara prezintă avantaje evidente
(poziţia strategică la nivel naţional ce oferă posibilitatea efectuării de zboruri continentale
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Sursa: Vision Timişoara 2030: grupa de proiect - Aeroport
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şi intercontinentale; dimensiunile aerogării, a doua din ţară; aeroport de rezervă pentru
Bucureşti, Budapesta şi Belgrad; existenţa a două terminale), starea pistelor de rulare şi
mai ales, conexiunile aeroportului cu alte moduri de transport, diminuează gradul de
atractivitate al acestuia şi implicit al cererii de transport aerian.
Pentru remedierea acestei situaţii, trebuie avute în vedere acţiuni care să vizeze:
Ø reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare prin lucrări de
întreţinere/reparaţii ale pistelor de decolare/aterizare, căilor de rulare,
platformelor de îmbarcare/debarcare şi aerogărilor;
Ø modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de supraveghere a spaţiului aerian şi
a sistemelor de dirijare, informare aeronautică şi informare meteorologică
pentru compatibilitate cu standardele Eurocontrol;
Ø implementarea unui sistem de licenţiere şi reglementare a certificării
operatorilor aerieni pentru eficientizare şi ecologizare;
Ø îmbunătăţirea legăturilor intermodale, pentru o mai rapidă şi eficientă
legătură cu alte destinaţii. În mod particular, în cazul aeroportului din
Timişoara trebuie realizate conexiunile rutiere cu autostrada de pe axa 7
(Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Bucureşti), create şi dezvoltate căi de acces
feroviar şi modernizarea infrastructurii de transport urban (inclusiv un
metrou de suprafaţă care să facă legătura între aeroport şi reţeau de tramvaie
din municipiul Timişoara).
Un alt aeroport important, internaţional, al Regiunii Vest este cel din Arad, aflat la
doar patru kilometri de centrul oraşului şi cu acces la drumul european E68 (BudapestaArad-Deva-Bucureşti) şi la axa feroviară internaţională Budapesta-Curtici-AradBucureşti.
Aeroportul Internaţional Arad are avantajul unui grad remarcabil de accesibilitate
fiind situat la 4 km. Vest faţă de centrul oraşului Arad, la 106 metri deasupra nivelului
mării, în suprafaţă totală de 157 ha. Se bucură de o pozitie strategică bună aflându-se la
250 km de Budapesta şi 300 km de Belgrad. Este situat în apropierea frontierei cu
Ungaria, la 30 km de cel mai apropiat punct rutier de trecere a frontierei -Turnu şi 20 km
de cel mai apropiat punct feroviar de trecer a frontierei – Curtici (Figura 2.14).
Aeroportul Internaţional Arad are una dintre cele mai bune piste de aterizare/decolare din
beton şi un sistem modern de balizaj.
Terminalul Cargo de pe Aeroportul Arad, componentă majoră a aeroportului, este
localizat langă zona liberă ARAD-CURTICI ‒ PLATFORMA ARAD, reprezentând cea
de a doua locaţie a Zonei Libere Curtici, special construită pentru transportul de mărfuri
dinspre vestul Europei şi Orientul Mijlociu.
Amplasamentul permite accesul facil pentru transportul de marfă al agenţilor
economici din zonele apropiate, în special din judeţele Arad, Bihor, Alba şi Hunedoara
din România, respectiv judeţele Bekes şi Csongrad din Ungaria.
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Figura 2.14
Amplasamentul aeroportului Arad
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2.1.5. Infrastructura navală
Fluviile europene reprezintă un element esenţial al sistemului de transport continental şi
sunt, în acelaşi timp, ecosisteme de înaltă valoare. Există un larg consens în ceea ce
priveşte faptul că o mai bună utilizare a fluviilor europene pentru transport înseamnă a
respecta, totodată, cerinţele de protecţie a mediului. Totuşi, acest mod nu a fost
valorificat vreme îndelungată, la justa sa valoare. Astfel, în timp ce în unele ţări
europene, transportul pe căi navigabile interioare sau transportul fluvial reprezintă 40%
din transportul total, pe ansamblul UE, acest mod deţine numai 5,3%.
În ultima perioadă, în Europa, transportul fluvial a cunoscut o tendinţă de creştere mai
accentuată. Mai mult de 37000 km de cale fluvială leagă sute de oraşe din zone
industriale. Aproximativ 20 din cele 27 state membre practică acest mod de transport iar
12 ţări au reţele fluviale interconectate.
Transportul pe apă prezintă o serie de avantaje, comparativ cu cel terestru:
- consumuri energetice mici, pe unitatea de marfă transportată
- grad redus de poluare a mediului
- posibilitatea de a transporta orice tip de marfă – vrac sau containerizată
Pornind de la aceste premise şi de la ponderea modurilor de transport, în transportul de
marfă la nivel European, Uniunea Europeană acordă, în ultimul timp, o atenţie deosebită
dezvoltării transporturilor de marfă pe apele interioare.
Dunărea constituie principala cale navigabilă interioară a României, împreună cu canalele
Dunăre- Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari. Din cei 2411 km navigabili,
peste 40% (1075 km) constituie graniţa naturală a României sau străbat teritoriul
acesteia. De la vărsarea în Marea Neagră şi până la Brăila, pe o distanţă de 170 km au
acces pe Dunăre şi navele maritime de până la 12.500dwt. România dispune de 28 de
porturi funcţionale pe Dunăre, dintre care Galaţi, Brăila şi Tulcea au o infrastructură care
permite accesul navelor maritime.
Dunăre-Rin–Main constituie axa Europeană TEN-T 18 legând sud-estul (Constanţa) de
nord-vestul (Rotterdam) Europei (Figura 2.15). Dunărea asigură ţărilor riverane
Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, Bulgaria, România, Moldova şi
Ucraina o alternativă importantă la transportul terestru.
Dunărea poate deschide UE către vecinii apropiaţi, către regiunea Mării Negre, Caucazul
de Sud şi către Asia Centrală. Startegia UE pentru regiunea dunăreană contribuie la
atingerea obiectivelor UE, consolidând iniţiativele politice majore ale uniunii, în special
strategia Europa 202065.
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Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, COM(2010) 715 final, Bruxelles, 8.12.2010
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Figura 2.15.
Harta fluviului Dunărea

Sursa : ria.org.ro/ria/images/platina/danube/localizare%20dunare.pdf

Bazinul fluviului are un mare potenţial de navigaţie interioară durabilă, iar poziţia
fluviului este centrală, în spaţiul European. Aceasta necesită îmbunătăţiri în ceea ce
priveşte managementul, echiparea şi disponibilitatea personalului calificat.
Capacitatea fizică a Dunării şi a afluenţilor săi ar trebui îmbunătăţită, iar blocajele
existente, înlăturate, pentru a se asigura un nivel adecvat de navigabilitate, prin
implementarea programului NAIADES şi prin respectarea legislaţiei de mediu, precum şi
în baza „Declaraţiei comune privind navigaţia interioară şi durabilitatea de mediu în
bazinul fluviului Dunărea”.
Tehnologiile inovatoare ar trebui susţinute, în conformitate cu necesităţile pieţei.
Multimodalitatea şi interoperabilitatea, care exploatează întregul potenţial al fluviului, ca
elemente esenţiale în logistica modernă, sunt cruciale.
Sunt necesare, de asemenea, conexiuni nord-sud. Blocul spaţiului aerian funcţional al
Dunării este esenţial pentru managementul zborurilor, precum şi din punctul de vedere al
creşterii capacităţilor aeroporturilor regionale.
Transporturile fluviale româneşti se bazează, în afara fluviului Dunărea şi pe existenţa
unor căi navigabile interne, principalele fiind Bega (pescaj 1,3-1,5m) cu portul
Timişoara, Prutul şi Canalul Dunăre-Marea Neagră (inclusiv ramificaţia acestuia, Poarta
Albă-Midia-Năvodari).
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În România transportul, pe cei 1.075 km navigabili ai Dunării se realizează diferit:
• sectorul Dunărea Fluvială (Baziaş-Brăila) pe care pot circula nave de tonaj
mediu, asigurându-se un pescaj de peste 2 m cu porturile fluviale: Moldova
Veche, Orşova, Drobeta Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu Măgurele,
Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Cernavodă
• sectorul Dunărea Maritimă (Brăila-Sulina) pe care pot naviga vase de mare
tonaj, asigurându-se un pescaj de peste 7 m
• construirea sistemelor hidroenergetice şi de navigatie de la Porţile de Fier I şi II
au înlăturat greutăţile existente anterior în navigaţie
România are 30 de porturi interioare (Figura 2.16), cu o capacitate totală de 50 milioane
tone/an. Dintre acestea, porturile Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina sunt parte a reţelei TEN,
au o capacitate totală de trafic de aproximativ 34 milioane tone /an, având caracteristicile
tehnice ce permit accesul navelor maritime care au capacitate de până la 25 000dwt, 180
m lungime şi 7,0 m adâncime. În condiţii speciale, limita de adâncime poate fi depăşită.
Figura 2.16
Dispunerea porturilor navale din România

În prezent, porturile româneşti dispun de peste 49.000 mp construcţii hidrotehnice pentru
acostarea navelor, din care aproximativ 18,1% au o vechime mai mare de 50 de ani,
necesitând lucrări urgente de reconstrucţie. Capacitatea porturilor se determină pe baza
dotării cu utilaje de chei şi plutitoare pentru încărcarea / descărcarea navelor.
Porturile româneşti sunt dotate cu macarale de chei cu o putere cuprinsă între 3 şi 16 tf.
Ele dispun şi de macarale plutitoare, care au o putere de ridicare de 10 - 100 tf. Vechimea
lor este de aproximativ 40 de ani. Aceasta determină un consum de energie ridicat
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raportat la tona de marfă manipulată, mai mare cu 10 – 20% decât utilajele instalate în
alte porturi ale lumii.
De reţinut însă, este faptul că acest consum mare de energie este determinat şi de puterea
instalată mare a utilajelor folosite în porturile româneşti.
Din cele 30 de porturi interioare, 29 sunt pe Dunăre, doar portul Timişoara fiind pe Bega.
În regiunea Vest sunt concentrate şase dintre acestea, ceea ce reprezintă 23,33% din total
(Tabelul 2.14).
Tabelul 2.14
Caracteristici ale porturilor din regiunea Vest
Anul
Lungime
Tip port
Port
construirii
front de cheiuri
Baziaş
fluvial
1 850-1 880
Moldova Veche
fluvial
1 048
550 m
Moldova Nouă
fluvial
1 046
250 m
Drencova
fluvial
1 016
240 m
Tişoviţa
fluvial
120 m
Timişoara
interior
1 901-1 916
1 000 m
Sursa: I.N.S.
În cadrul Regiunii Vest Dunărea este navigabilă pe tronsonul Baziaş-Orşova, iar râul
Bega pe o lungime de 40 km. Există, totodată încă un canal navigabil care străbate şi
Regiunea Vest şi anume cel al râului Mureş (între Alba Iulia – Arad).
Amenajarea şi întreţinerea acestor canale navigabile implică lucrări mari de gospodărire a
apelor, lacuri de acumulare care să asigure nivelurile corespunzătoare şi debitele de
ecluzare, plus resurse finaciare şi umane considerabile.
Cu toate acestea, în ultimii ani doar pentru râul Bega a fost demarat un proiect de
amenajare a utilizării râului, în interiorul municipiului Timiş, în scop turistic, alte opţiuni
fiind considerate ineficiente economic.
Referitor la porturile dunărene, perspective de dezvoltare le au porturile Moldova Veche,
Moldova Nouă şi refacerea şi redarea în perspectivă, pentru trasee turistice a vechiului
port Baziaş (construit în jurul anului 1040).
Dacă portul Moldova Veche are cea ma importantă activitate economică, perspectivele de
dezvoltare sunt mai accentuate pentru zona Moldova Nouă.
Oraşul Moldova Nouă se află la o distanţă rutieră de 85 km de municipiul Reşiţa, 45 km
de Oraviţa şi 88 km de oraşul Orşova.
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Portul dispune, în prezent, de cheuri verticale şi pereate, ce deservesc traficul industrial şi
de pasageri din zonă. În acest sens, portul existent are fronturi de operare cu cheuri şi
platforme, dispuse pe şase dane astfel :
- 3 dane cu front total de operare de 300 m lungime dotate cu cheuri verticale şi mărfuri
generale;
- 2 dane cu front total de cca. 160 m lungime, dotate cu cheuri înclinate pereate de
operare a traficului de produse lemnoase şi alte mărfuri generale;
- 1 dană de 100 m lungime, dotată cu cheuri pereate pentru traficul de pasageri.
Deasemenea, portul dispune de o cale de rulare de 400 m lungime, pe care operează 2
macarele portic de 5 tf x 32 m, dispune de facilităţi privind alimentarea cu energie
electrică, apă şi canalizare.
Oraşul Moldova Nouă dispune şi de cel mai modern terminal de pasageri la Dunăre, în
capătul aval al portului. În vederea deservirii acestuia, traficul naval turistic se va opera
prin dana de pasageri. În acest sens, cheul aferent acestei dane de pasageri a fost
reamenajat şi reparat cu o structură nouă de pereu dalat.
Acostarea navei de pasageri se va realiza la dana plutitoare constituită dintr-un ponton
fixat în dreptul noii clădiri (Figura 2.17).
Figura 2.17
Noul terminal de pasageri de la Moldova Nouă

Din păcate, actualmente, singura cale de acces la portul Moldova Nouă este cea dată de
reţeaua stradală a localităţii şi în continuare legături la DN57, DN58, DN59 şi DJ571.
Localitatea este traversată de către drumul naţional DN57 care străbate Clisura Dunării,
însoţind Dunărea pe malul stâng, de la Orşova la Vama Naidăş ( 114 km) şi face legătura
spre nord cu Oraviţa (48 km ) şi cu E70, la Moraviţa. Localitatea este legată prin DN57 şi
DN59 de Timişoara, prin DN57 de Orşova , prin DN57B de oraşul Anina iar prin DN57B
şi în continuare DN58 de capitala judeţului, municipiul Reşiţa.
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Oraşul nu dispune de legatură directă pe calea ferată, cea mai apropiată gară fiind aflată
la 45 km distanţă, şi anume gara Oraviţa.
Legătura aeriană este asigurată prin aeroportul Timişoara, aflat la 195 km distanţă.
În perspectivă trebuie analizate posibilităţile de racordare la viitoarea autostradă Via
Carpatia şi la o cale ferată secundară, care ar putea pleca de la Oraviţa.
Perspectiva dezvoltării durabile a transporturilor în Regiunea Vest considerăm că va
schimba această optică, existenţa canalelor navigabile pe teritoriul Regiunii Vest fiind un
atuu în crearea şi dezvoltarea unor centre logistice multimodale.
2.1.6. Infrastructura suport pentru transportul durabil
Transporturile durabile sunt definite ca fiind acel sistem complex care să satisfacă
necesitatea de mobilitate a generaţiilor actuale, fără a deteriora factorii de mediu şi
sănătatea şi care să-şi eficientizeze consumurile energetice, astfel încât să fie posibilă
satisfacerea necesităţii de mobilitate a generaţiilor viitoare.
Pornind de la această definiţie, putem considera că infrastructura-suport de dezvoltare a
acestora, este cea care sprijină modurile de transport mai puţin sau deloc poluante. Printre
cele mai importante, considerăm a fi cele ale transporturilor intermodale şi cele pentru
transporturile alternative, precum transporturile în comun, de pasageri, la nivel local şi
între localităţi, mersul pe jos sau cu bicicleta.
De aceea, în acest subcapitol vom analiza aceste domenii infrastructurale, cu specificul şi
particularităţile existente în Regiunea Vest.
Infrastructura pentru transportul intermodal
Analiza fluxurilor de marfă la nivel naţional şi a celor care tranzitează România
evidenţiază necesitatea amplasării de noi terminale, în special, pe traseul reţelelor TEN-T
care străbat teritoriul naţional.
În noile condiţii ale globalizării, infrastructura transporturilor trebuie să asigure
deplasarea unor mijloace de transport tot mai perfecţionate, la viteze tehnice şi
comerciale din ce în ce mai mari. Timpul de staţionare, în porturi sau aeroporturi, trebuie
redus tot mai mult prin mecanizarea operaţiunilor de încărcare-descărcare şi utilizarea
tehnologiilor moderne de transport (containerizare, paletizare, pachetizare).
Din aceste perspective, transportul multimodal reprezintă, la ora actuală, una dintre cele
mai flexibile, dar şi mai dificile modalităţi de mişcare a mărfurilor în Europa şi în lumea
întreagă. Este nevoie de o logistică foarte bine pusă la punct, de vehicule speciale,
moderne şi, aspectul cel mai important, de multă experienţă şi dăruire.
În general, pe plan internaţional, legat de utilizarea succesivă a mai multor moduri de transport, pentru
deplasarea mărfurilor, de la origine până la destinaţie, există definite următoarele relaţii:
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Transportul multimodal este un transport succesiv mixt care utilizează două sau mai
multe moduri de transport.
Transportul intermodal reprezintă deplasarea mărfurilor în aceeaşi unitate de încărcare
sau acelaşi vehicul rutier, care utilizează succesiv două sau mai multe moduri de
transport, fără manipulări ale mărfii propriu-zise la schimbarea modurilor. Prin extensie,
intermodalitatea caracterizează un sistem de transport prin care două sau mai multe
moduri de transport sunt utilizate într-o manieră integratoare care să completeze un lanţ
de transport “din poartă în poartă” („door to door”), adică de la locaţia expeditorului la
cea a destinatarului.
Transportul combinat este un transport intermodal, al cărui parcurs principal se realizează
pe căi ferate, navigabile sau aeriene, iar parcursul iniţial şi/sau terminal se realizează pe
căi rutiere şi este cât mai scurt posibil.
Marile avantaje ale transportului combinat sunt: 1) păstrarea integrităţii mărfurilor şi 2)
scurtarea timpului de transport - timpul de trecere, de transfer de la un mod de transport
la altul se reduce substanţial prin înlocuirea acţiunilor de încărcare/descărcare la care se
adaugă timpul de depozitare dintr-un mijloc de transport în altul.
În România, transportul combinat de mărfuri a avut următoarele repere majore de
evoluţie:
Ø Anul 1955: iniţierea activităţii de containerizare concomitent cu înfiinţarea
unităţilor de expediţii şi camionaj ale Căilor Ferate Române (CFR)
Ø Anul 1958: intrarea în vigoare a unui Tarif Local de Mărfuri al CFR, care
includea şi Condiţiile generale pentru transportul containerelor
Ø Anul 1969: efectuarea primelor transporturi de containere mari, de 10 picioare
(aproximativ trei metri)
Ø Anul 1970: darea în exploatare a primului terminal de containere mari, din
Bucureşti (zona Basarab); primul transport pe CFR a containerelor mari pe
relaţia Bucureşti-Braşov
Ø Anul 1973: darea în exploatare a primului terminal modern de containere, în
Bucureşti, zona 16 februarie 1933 (astăzi Bucureştii-Noi)
Ø Anul 1975: elaborarea primelor reglementări, de către Registrul Naval
Român, referitoare la transporturile prin intermediul containerelor mari
Ø Anul 1993: ratificarea, de către România, a Acordului European privind
marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (A.G.T.C.),
încheiat la Geneva în anul 1991
Ø Anul 1999: emiterea Ordonanţei de Guvern nr. 88/30.08.1999 privind
stabilirea reglementărilor pentru transportul combinat de mărfuri, regăsite
ulterior, în Legea nr. 401/2002
Ø Anul 2001: Emiterea Hotărârii de Guvern 1003/04.10.2001, privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a sectorului feroviar din România, în perioada 20012010, care include şi un capitol dedicat dezvoltării transportului intermodal
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Ø Anul 2003: darea în exploatare a primului terminal de containere în regim
internaţional Constanţa South Container Terminal (CSCT)
Ø Anul 2007: lansarea Programului Operaţional Sectorial - Transporturi, care
prevede, în mod explicit, dezvoltarea în România, a unui sistem de transport
durabil prin încurajarea transporturilor multimodale şi modernizarea
terminalelor specifice (noduri multimodale)
Infrastructura de transport multimodal cuprinde, în principal:
º căile rutiere, ferate şi navigabile care sunt adecvate transportului combinat;
º terminalele sau nodurile multimodale;
º instalaţiile de transbordare între modurile de transport, din terminale.
În zona Vest, din perspectiva terminalelor multimodale există un singur centru, la
Golgovăţ (lângă Arad) care trebuie modernizat şi adus la parametrii care să satisfacă
actuala cerere de transport.
În acelaşi timp, se are în vedere construirea unui terminal ultramodern în apropierea
localităţii Recaş (sau Remetea Mare) ambele în judeţul Timiş (Figura 2.18).
Figura 2.18
Harta punctelor de transfer multimodal din România

Sursa http://blog.plancontrol.ro/2009/10/17/centrul-intermodal-timişoara/
Un sistem eficient, utilizat destul de mult la nivel European, şi anume transportul de
autotrenuri rutiere cu vagoane specializate pe calea ferată, tip RO-LA, nu este funcţional,
la nivel naţional, datorită costurilor ridicate de la calea ferată. Apărut iniţial în statele cu
relief muntos, Elveţia şi Austria, pentru facilitarea traficului de marfă, sistemul RO-LA
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(Rollenden - Landstrassen), care constă în transportul camioanelor pe vagoane de cale
ferată speciale, s-a extins pe măsură ce problemele de protecţie a mediului au devenit mai
stringente. O serie de state europene au preferat să subvenţioneze acest gen de transport
concomitent cu înăsprirea condiţiilor pentru transportul rutier, urmărind în acest fel
protejarea infrastructurii rutiere şi protecţia mediului.
România reuşea în anul 2006 să transporte în acest sistem 7680 tiruri pe relaţia GlogovăţWels şi Wels-Episcopia Bihorului. Un an mai târziu transportul de tip RO-LA a devenit
ineficient ca urmare a creşterii preţului transportului pe calea ferată. Interasant de
remarcat este că România a fost singura ţară, din cele incluse în prima fază a proiectului
Marco Polo 2, care nu a reuşit să atragă fonduri europene, deoarece nu a depus nici un
proiect în acest sens. Diferenţa de preţ, pe rutele amintite, de circa 570 euro pe calea
ferată faţă de circa 350 euro la rutier, au dus la dispariţia sistemului RO-LA în România,
într-un moment când acest sistem cunoaştea o dezvoltare tot mai mare la nivel European.
Conform datelor de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru a menţine
această activitate ar fi fost necesare subvenţii de circa 300 euro pentru fiecare TIR
transportat. În calculul costurilor pentru transportul de tip RO-LA nu au fost incluse o
serie de taxe ce ar trebui plătite la încărcarea şi descărcarea TIR-urilor de pe vagoane. În
tabelele 2.15 şi 2.16 sunt prezentate căteva comparaţii referitoare la costurile specifice
în cazul transportului de tip RO-LA.
Tabelul 2.15
Comparaţie costuri sistem RO-LA -transport rutier
Costuri transport
Costuri totale de Costuri transport
Relaţia de
rutier euro/TIR
Parametrii tren
transport
rutier euro/TIR şi
transport
şi sens (cu
RO-LA
feroviar
sens (cu autorizaţie
RO-LA
autorizaţie
euro/TIR şi sens rutieră gratuită)
rutieră cu plată)
1200 tb/500 m Glogovăţ 572
238
338
Bucureşti
Progresul
Sursa Strategia de transport intermodal în România 2020, Guvernul României,
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, , mai 2011
În prezent, România nu dispune de infrastructura necesară dezvoltării rapide a
sistemului de transport multimodal. Sistemele de transport în containere şi RO-RO sunt
singurele utilizate. Încercări timide de reimplementare a sistemului RO-LA s-au făcut în
anul 2009, dar costurile mari, induse de acest sistem, comparativ cu cele ale transportului
rutier, pe aceiaşi distanţă, au dus la lipsa cererii şi ulerior, la abandonarea ideii.
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Tabelul 2.16
Valoarea subvenţiilor necesare transportului tip RO-LA în România ( anul 2009)
Nr. pereche(i) de
Rest parc de
Subvenţie zilnică
Subvenţie anuală
trenuri
vagoane RO-LA
euro/pereche(i) tren RO-LA
(euro)
RO-LA/zi
buc. fizice
1
13.230
4.828.950
100
2
26.460
9.657.900
60
3
39.690
14.486.850
0
Sursa: Strategia de transport intermodal în România 2020, Guvernul României,
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, , mai 2011
Actualmente, în zona Timişoara nu există dezvoltată o infrastructură de transport, care să
asigure servicii la standardul impus de cerinţele pieţii şi corelate cu distribuţia
amplasamentelor pentru producţie şi desfacere, cu planurile de urbanism şi tendinţele de
dezvoltare strategică locală, regională şi transfrontalieră.
Existenţa unui centru intermodal regional de transport ar conduce la reducerea timpilor şi
a cheltuielilor de transport, cu implicaţii benefice asupra cheltuielilor beneficiarilor locali,
şi ar creşte competivitatea zonei Timişoara în raport cu regiunile Uniunii Europene.
Crearea acestui centru intermodal regional de transporturi, ar putea susţine dezvoltarea
infrastructurilor de transport rutier, feroviar, aerian, implicând alinierea acestora la
standardele europene (din punct de vedere al parametrilor tehnici si operaţionali) şi care
va avea, totodată, efecte benefice privind corelarea proiectelor de dezvoltare ale Regiunii
Vest cu cele din regiunile vecine.
Amplasarea acestui centru de transfer multimodal se preconizează a fi în Remetea Mare
sau la Recaş (figurile 2.19 şi 2.20), localităţi situate foarte aproape de Timişoara, având
acces direct la infrastructura rutieră (E70), feroviară (CF 900) şi aeroport.
Figura 2.19
Propunere privind amplasarea spaţială a terminalului multimodal, în Recaş
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Suprafaţa totală necesară dezvoltării acestui terminal este de 30 ha66 pe care vor fi
realizate reţelele de cale ferată şi triaj (inclusiv racordurile la magistrala de cale ferată),
retelele rutiere, platforma si parcările necesare pentru operatorii economici cât şi pentru
administraţia centrului, clădirile pentru administraţie şi vamă, clădiri pentru instalaţii
utilităţi, reţelele de utilităţi necesare, dotarea cu echipamente de încărcare / descărcare /
deplasare a containerelor şi paleţilor, spaţii pentru servicii conexe.. Planurile includ şi
realizarea a două terminale RO-LA pentru transportul de TIR-uri. Investiţia este evaluată
la circa 90 mil. Euro şi va fi realizată din bugetul local şi din fonduri europene, prin
Programul Operaţional Sectorial.
Figura 2.20
Proiect de suprastructură pentru terminalul multimodal Recaş

În transportul multimodal s-a constatat că o valoare însemnată a timpului se pierde în
terminalele în care se realizează transferul mărfurilor pe/de pe mijloacele de transport
în depozite sau transbordarea lor între mijloacele de transport ale diferitelor moduri.
Măsurile de creştere a eficienţei lanţului multimodal, vizează deopotrivă, soluţiile de
investiţii şi organizaţionale aplicabile în terminalele multimodale.
Soluţiile de dezvoltare şi rentabilizare a activităţii în terminalele de transport
multimodal vizează măsuri de investiţii şi organizare. Măsurile investiţionale sunt:
- modificarea grupelor de linii din terminal prin sporirea numărului şi lungimii
liniilor de cale ferată;
- îmbunătăţirea accesului trenurilor în terminal, prin reconfigurarea zonei
diagonalelor, astfel încât să crească numărul de parcursuri simultane şi să se reducă
duratele de intrare şi ieşire din terminal;
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Sursa: Anexa la la Hotărârea CJT nr. 68/28.06.2010
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- extinderea zonei în care se realizează transferul rutier – feroviar al unităţilor de
încărcătură;
- îmbunătăţirea accesului rutier în terminal şi creşterea numărului spaţiilor de
parcare;
- dotarea cu utilaje de transfer performante şi cu productivitate ridicată;
- dotarea cu mijloace de identificare automată a mijloacelor de transport
(vagoane, tractoare şi remorci), dar şi a unităţilor de încărcătură (containere, cutii
mobile).
Măsurile de organizare şi exploatare vizează:
- creşterea duratei de funcţionare zilnică a terminalului;
- organizarea superioară a activităţilor prin simultaneizarea operaţiilor din
terminal;
- dimensionarea proceselor tehnologice şi a echipelor de lucru;
- creşterea gradului de utilizare a tehnicii electronice de calcul (soluţii de
optimizare prin stabilirea ordinii optime de introducere la activităţile de
încărcare/descărcare) şi a sistemelor de informare, comandă, control şi comunicaţii.
Transportul în comun
Promovarea transportului public stă la baza celor mai multe proiecte de protecţie a
mediului sau a celor sociale, din majoritatea localităţilor. La capacităţi de transport
comparabile, avantajele transportului public faţă de cel individual sunt numeroase:
economie de energie şi spaţiu, poluare chimică şi fonică reduse, securitate sporită,
intensitate scăzută a traficului urban etc.
În toată U.E. sunt evidente eforturile de promovare a transporturilor publice.
Îmbunătăţirea acestei activităţi se poate realiza dacă sunt abordate următoarele domenii:
construcţia vehiculelor, îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii specifice, integrarea
cu celelalte sisteme de transport, creşterea calităţii serviciilor etc.
Potenţialii utilizatori ai transportului colectiv pot fi descurajaţi dacă de-a lungul unui
traseu se impun numeroase schimbări ale modului de transport sau, în cazul aceluiaşi
mod, schimbarea mijloacelor de transport se efectuează cu valori mari ale timpilor de
aşteptare, datorită nesincronizării orare, sau cu cheltuieli suplimentare (pentru alte bilete)
datorită neintegrării sistemului tarifar.
Integrarea sistemică urmăreşte gruparea tuturor modurilor de transport public într-un
singur mediu comun de exploatare. Principiul este următorul: se formează o reţea unică
de exploatare pentru toate modurile de transport public (tramvai, autobuz, troleibuz,
metrou). Cele mai importante elemente ale sistemului integrat le reprezintă:
1– coordonarea orarelor de activitate;
2 – existenţa unor sisteme unice de taxare (bilete valabile pentru toate
modurile);
3 – terminale multimodale.

85

1. Prin toate măsurile posibile, trebuie urmărită reducerea necesităţii schimbării modului
de transport, dar, în cazul în care acest lucru este inevitabil, trebuie minimizaţi timpii de
aşteptare la schimbarea mijloacelor de transport. Orarele de parcurs trebuie astfel
adaptate încât plecările şi sosirile diferitelor mijloace să se facă în flux complementar.
Este de preferat ca o singură organizaţie (instituţie) să gestioneze întregul sistem.
2. Adesea, sistemele de taxare sunt complexe, iar metodele de plată, restrictive. De
exemplu, anumite bilete trebuie cumpărate în avans nefiind disponibile în mijlocul de
transport. Integrarea şi armonizarea sistemului de taxare uşurează deplasarea pasagerilor,
un bilet achiziţionat putând fi folosit oriunde de-a lungul traseului. Introducerea acestui
sistem conduce, întotdeauna, la creşterea gradului de utilizare a transporturilor publice.
3. Crearea unui sistem eficient de transport depinde, în principal, de modul de integrare a
diferitelor moduri de transport (sisteme publice, pietoni, vehicule particulare).
Terminalele multimodale – sau punctele de corespondenţă – pot asigura o legătură rapidă
şi eficientă între diferitele moduri. Cea mai simplă formă a terminalului multimodal este
reprezentată de „spaţiul de schimb“ unde se poate înlocui un autovehicul particular cu un
mijloc de transport public. Principiul realizării unei astfel de structuri este simplu:
delimitarea unei zone care, prin facilităţile oferite, să poată conduce la schimbarea rapidă
a mijlocului de transport.
Regiunea Vest ocupă locul al cincilea între regiunile României, cu 7,8% din totalul
transportului local de pasageri în condiţiile în care Regiunea Bucureşti-Ilfov se clasează
prima cu 45,1% urmată de Regiunile Sud-Est, Nord-Vest şi Centru.
În cadrul Regiunii Vest există transport public în trei dintre cele patru judeţe (Timiş, Arad
şi Caraş-Severin) lungimea reţelelor (tramvaie şi troliebuze) însumând 255,9 km, ceea ce
reprezintă 19,8% din totalul acestor reţele, la nivel naţional (Tabelul 2.17)
Tabelul 2.17
Lungimea reţelelor de transport public din Regiunea Vest
-31.12.2010-kmZONA
Lungimea liniei simple
Tramvaie
Troleibuze
Metrou
TOTAL ROMÂNIA
883.5
406.4
162.4
Vest
195.9
60.0
Arad
96.0
Caraş-Severin
9.9
Hunedoara
Timiş
90.0
60.0
Sursa: I.N.S, 2012
Cele mai bine reprezentate reţele de transport în comun sunt, în cadrul oraşelor Timişoara
şi Arad.
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La Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) este compania care
asigură transporul în comun în oraş şi zonele limitrofe (Figura 2.21).
În componenţa RATT intră o serie de servicii şi compartimente care contribuie la buna
desfăşurare a activităţii.
Printre cele mai importante amintim:
Ø Secţia linii, căi de contact şi substaţii, care se compune din trei ateliere
specializate, pe cele trei domenii: linia cale, linia de contact, staţiile de redresare
şi cabluri de alimentare. Are de întreţinut şi reparat o lungime totală de circa 90,9
km cale simplă, 218,9 km linie de contact şi 9 staţii de redresare, cu o putere de
26.600kVA, acestea fiind telecomandate.
Ø Secţia Transport Electric-Atelier Tramvaie: Parcul de tramvaie se compune din
130 vagoane motor şi 103 vagoane remorcă. Coeficientul mediu anual de utilizare
a parcului este de 0,46, numărul mediu de tramvaie aflate în circulaţie fiind de 60.
În cadrul depourilor se execută reviziile zilnice, săptămânale şi lunare ale
tramvaielor. Cu tramvaiele se asigură transportul pasagerilor pe 10 linii a căror
trasee au lungimea totală de 134,30 km. Viteza medie de exploatare este de
14,45km/h. Cu tramvaiul se asigură 50% din totalul calătorilor transportaţi de
RATT.
Figura 2.21
Reţeaua de transport în comun deservită, în Timişoara, de RATT
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Ø Secţia Transport Electric-Atelier Troleibuze: Secţia dispune de un depou în care
se execută lucrările de revizii zilnice, săptămânale şi bilunare. Secţia are un parc
inventar de 50 troleibuze (Skoda) cu un coeficient anual mediu de utilizare a
parcului de 0,60. Pe cele 8 linii de circulaţie, cu o lungime totală de 70,46 km, se
circulă cu o viteză medie de exploatare de 12,80km/h. Cu troleibuzele se
transportă 27% din totalul calătorilor RATT.
Ø Secţia Transport Auto: Secţia dispune de un parc inventar de 85 autobuze, din
care 55 Mercedes Conecto C şi 30 Conecto G. Coeficientul anual mediu de
utilizare a parcului este de 0,70. Secţia asigură transportul de persoane pe 11 linii
urbane în lungime totală de 118,7 km şi 7 linii speciale, pe trasee în zonele
limitrofe oraşului în lungime de 278 km. Viteza medie de exploatare este de 15,56
km/h. În cadrul bazei de întreţinere şi reparaţie se execut lucrările de revizii
zilnice şi curente cât şi testarea vehiculelor. De asemenea, se execută reparaţii de
motoare termice, recondiţionări şi confecţionări de piese de schimb. Cu
autobuzele se transportă 23% din totalul călătorilor RATT. Începând cu luna
noiembrie 2010, secţia dispune şi de 30 autobuze articulate Mercedes Conecto G
cu o capacitate de transport de148 persoane.
În cazul oraşului Arad, serviciul de transport public de călători este desfăşurat de
Compania de Transport Arad, care, prin intermediul a 159 tramvaie şi 158 autobuze
acoperă întreaga suprafaţă a oraşului (Figura 2.22).
Figura 2.22
Reţeaua din Arad, deservită de compania de transport locală
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În municipiul Reşiţa , transportul urban de călători se realizează cu tramvaie şi autobuze
de medie şi mare capacitate iar transportul suburban - spre satele aparţinătoare - se face
cu autobuze de mică capacitate. Lungimea totală a traseelor este de 145 km pentru
autobuze şi 18,2 km pentru tramvaie. Datorită configuraţiei stradale a municipiului
Reşiţa, mijloacele de transport urban de călători străbat toate arterele principale ale
oraşului (Figura 2.23).
Figura 2.23
Reţeaua din Reşiţa, deservită de compania de transport locală, SC PRESCOM
SA

Pentru ca un sistem de transport să fie eficient, este esenţial ca potenţialii pasageri să fie
permanent informaţi asupra situaţiei modurilor de transport disponibile. Informaţiile, în
timp real, referitoare la ritmicitatea şi dispunerea temporală a activităţii diferitelor reţele
de transport, sunt în acest sens de o reală importanţă. Aceste date pot fi transmise atât
prin intermediul sistemelor locale de comunicaţie (teletext, telefon, radio etc.), cât şi prin
mass-media.
Calitatea serviciilor reprezintă unul din principalele atribute pe baza cărora se face
alegerea unui anumit mod de transport. Din această perspectivă, transportul particular
deţine un avantaj asupra celui public, deoarece poate asigura deplasarea din „poartă în
poartă“. Acest aspect poate fi ameliorat, în anumite condiţii. Astfel, pot fi introduse
servicii de transport public, cu ajutorul unor minibuze care să aibă un traseu fixat dar cu
valenţe flexibile (să poată conduce pasagerii la anumite destinaţii, apropiate de traseul de
bază, chiar dacă acest lucru duce, inevitabil, la efectuarea unor distanţe suplimentare,
revenind apoi la traseul de bază). De asemenea, sistemul tip „maxi-taxi“, cu opriri
facultative, chiar dacă, în general, convine unor pasageri cu o necesitate redusă de
mobilitate, poate fi un alt exemplu.
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Reţelele pietonale
Mersul pe jos nu este doar cel mai bun mod de deplasare într-un oraş, ci el a fost
întotdeauna cel mai răspândit mod de transport. Statisticile neglijează, în general, faptul
că aproape 50% din totalul deplasărilor se efectuează mergând. În continuare, vor fi
evidenţiate câteva experienţe concludente, în ceea ce priveşte promovarea mersului pe
jos, în câteva oraşe europene.
Numeroase oraşe din Europa au recunoscut rolul important al traficului pietonal în
ameliorarea vieţii urbane. Exemple de promovare a mersului pe jos se găsesc atât în
oraşele cu mari aglomerări, cât şi în cele mici.
Mersul pe jos este atractiv dacă este rapid, comod şi fără pericole. Altfel, dacă situaţia nu
corespunde, pot exista moduri de transport mai agreate. Alături de investiţiile pentru
echipamente (maniera „forte“), sensibilizarea la efectele pozitive ale mersului pe jos
(maniera „blândă“), nu trebuie abandonată.
Pietonii nu agrează ocolurile. În plus, la o reţea de străzi echipate cu trotuare adecvate,
mai sunt necesare şi legături de toate naturile (pasaje, poduri etc,). Timpul de aşteptare la
pasajele pietonale trebuie redus. Nevoile pietonilor nu trebuie neglijate atunci când se
face planificarea teritorială a oraşului. Un oraş conceput pentru pietoni trebuie să
cuprindă numeroase zone comerciale, iar distanţele între locurile de muncă şi domicilii să
fie reduse.
Trebuie introduse reguli în amenajarea teritorială, pentru evitarea construcţiei de centre
comerciale şi birouri la mare distanţă de centrul oraşului.
Ca şi în alte situaţii, în cadrul Regiunii Vest reţelele pietonale există de-a lungul străzilor
orăşeneşti (tabelul 2.18).
Tabelul 2.18
Lungimea reţelei pietonale în Regiunea Vest, la data de 31.12.2010
ZONA

Lungimea zonei pietonale (km)
Total
27005
3145
870
449
918
908

din care: modernizate
16911
2111
505
322
619
665

TOTAL ROMÂNIA
Vest
Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş
Sursa: I.N.S., 2012
Din analiza datelor prezentate în Tabelul 17 reiese că cea mai extinsă reţea există
în judeţul Hunedoara (918 km), dar gradul de modernitate cel mai ridicat, se regăseşte în
judeţul Timiş (665 km). Distribuţia, la nivel de judeţ este aproape echilibrată, din
perspectiva lungimii şi calităţii reţelelor, o diferenţiere majoră fiind întâlnită la judeţul
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Caraş Severin unde lungimea reţelei stradale reprezintă doar 48,9% din cea a judeţului
cu cea mai bună reprezentare. Pe aceleaşi considerente, lungimea reţelei modernizate
reprezintă doar 48,4% din cea a judeţului Timiş.
Reţelele de biciclete
Măsurile care ajută integrarea în transportul urban a celui pe baza bicicletei, sunt foarte
importante. Pe distanţe relativ mici (de până la 8 km), bicicleta poate înlocui
autovehiculul.
Înlocuirea transportului auto din oraşe, prin deplasări cu ajutorul bicicletei, prezintă
avantaje enorme pentru mediul înconjurător şi sănătate. Pentru promovarea acestui tip de
transport este necesar însă, în primul rând, să se construiască o infrastructură specifică,
separată de cea a celorlalte moduri. În Olanda, de exemplu, parcări special amenajate
pentru biciclete sunt dispuse în raza a circa 80 de gări. Acestea sunt gestionate de căile
ferate olandeze şi, pe lângă asigurarea pazei mai sunt oferite servicii de reparaţii sau de
vânzări de biciclete.
Decizia de a utiliza o bicicletă depinde, în mod cert, de opinia fiecărui om. În acelaşi
timp, influenţarea, înspre utilizare, a opiniei şi comportamentului oamenilor, poate fi mai
eficace decât introducerea unor condiţii şi instalaţii suplimentare, pentru ciclişti. O
politică nu este eficientă, decât dacă ea poate fi „vândută“ electoratului.
Aceste obiective, de modificare a atitudinii şi de promovare a ideilor printre alegători, solicită
existenţa unui oficiu pentru relaţii publice bine pus la punct.
Scopul nu este de a construi un număr cât mai mare de drumuri specializate pentru
biciclişti, ci de a face din folosirea bicicletei un mod de transport principal, important.
Întrebând oamenii în privinţa alegerii unui mod de transport în dauna altuia, „câştigul de
timp“ este menţionat cel mai mult, urmat de securitate şi apoi de confort. Aceasta
înseamnă că transportul cu bicicleta trebuie să fie mai puţin periculos, mai rapid şi mai
comod.
În Regiunea Vest, reţeaua de piste de biciclete este în expansiune, doar la Timişoara, în
anul 2011 existând circa 60 km67. Este, însă, prevăzut să se dezvolte, rapid, o reţea
complexă de piste de biciclete (Figura 2.24).
Un proiect interesant, deasemenea, este cel prin care este vizată construcţia unei piste de
biciclete la graniţa dintre România şi Ungaria, pe teritoriul comunei Cenad. Lungimea
traseului proiectat este de 14,334 km, piaţa urmând să fie construită, în totalitate, separat
de reţelele actuale existente în zonă. Lăţimea pistei este proiectată la doi metri, pentru a
face posibilă atingerea, în siguranţă, a vitezei de 25 km/h.

67

Sursa: Cotidianul Renaşerea bănăţeană, (http://www.renasterea.ro/pdf/4d999148baeba.pdf)
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Figura 2.24
Dispunerea reţelelor de piste de biciclete în municipiul Timişoara (proiect)

De altfel, acest tip de proiecte se încadrează în tendinţa de construcţie, la nivel european a
ceea ce se numeşte “drumuri verzi” şi care are ca scop crearea unei reţele complexe de
piste de biciclete, care să unească localităţile europene. De aceea, proiecte tip cel de la
Cenad trebuie multiplicate şi dezvoltate pe întreg teritoriul Regiunii Vest.

2.2. Activitatea de transport
Transporturile alcătuiesc, în mod evident, un segment al pieţei serviciilor. În general,
transportul se referă la deplasarea fizică a bunurilor şi persoanelor, dar nu se rezumă doar
la o simplă mişcare fizică. Alături de aceste servicii în conceptul de “transport” sunt
incluse o serie de alte prestaţii, legate de deplasările propriu-zise: manipularea bunurilor,
îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor, transbordările intermodale, condiţionarea
mărfurilor, asigurarea securităţii bunurilor şi persoanelor etc.
Din ce în ce mai mult se vorbeşte astăzi, atât în teorie cât şi la nivelurile executive, despre
“logistică” în loc de “servicii de transport”, termenul fiind considerat mai adecvat pentru
descrierea prestaţiei. Astfel, piaţa transporturilor apare legată de o serie de elemente
complementare deplasării în sens propriu, aceasta fiind de fapt corolarul unei sofisticate
asocieri de factori.
Funcţionarea pieţei transporturilor este rezultanta interacţiunilor care se stabilesc între
agenţii economici cu privire la utilizarea infrastructurii şi a mijloacelor de deplasare, în
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conformitate cu fluxurile de transport determinate de cererea de bunuri şi servicii din care
derivă cererea de servicii de transport.
Modurile de transport şi relaţiile care se stabilesc între acestea, reprezintă o trăsătură
caracteristică a pieţei acestui tip de servicii. Diferitele moduri de transport împart piaţa,
iar creşterea cererii adresate unuia dintre ele, determină în mod real diminuarea cererii
care se adresează celorlalte. Acest lucru echivalează cu a afirma că serviciile sunt
substituibile. Totuşi, în transporturi nu se întâmplă chiar aşa, deoarece există anumite
caracteristici specifice, diferenţe de fond, care fac ca diversele moduri de transport să nu
fie tocmai substituibile. Astfel, în condiţii particulare (zonă, nivel de trafic, intensitatea
activităţii economice), modurile de transport oferă servicii diferite care nu pot fi
comparabile.
Trebuie să avem în vedere şi faptul că nu totdeauna beneficiarii au posibilitatea să aleagă
modul de transport dorit. Acest lucru poate avea diferite motivaţii dar, în mare măsură,
obstacolele sunt de natură tehnică. De aceea relaţiile intermodale nu sunt nici de
substituţie, nici concurente, ci se află într-o relaţie specială de cooperare mutuală.
Mai realist analizate, modurile de transport se află într-o stare de competiţie limitată,
fiecare fiind caracterizat prin anumite proprietăţi determinante.
Pe termen lung, infrastructurile şi mijloacele de transport evoluează diferit pe moduri,
conducând la modificări atât ale domeniilor tehnice de competenţă cât şi ale zonelor
economice de intervenţie. Acest fapt se datorează în principal modificărilor survenite
asupra condiţiilor de formare a costurilor. Modificarea zonei economice, cu influenţe
asupra fenomenului de concurenţă intermodală, poate fi influenţată şi de alte elemente
precum:
– evoluţia structurii economiei (modificări structurale ale activităţilor economice,
reduceri de activităţi etc.);
– îmbunătăţirea performanţelor activităţii de transport;
– apariţia unor noi concurenţi pe piaţă;
– adoptarea de măsuri legislative, fiscale, cu scopul încurajării sau descurajării
unor anumite moduri de transport, pe anumite direcţii de acţiune.
În România, activitatea de transport participă cu aproximativ 12% la crearea PIB,
absorbind 5% din populaţia activă.
Analiza acestui sector economic, evidenţiază corelarea evoluţiei PIB, cu cea a participării
transporturilor la crearea lui: perioadele de declin sau relansare economică sunt însoţite
de descreşterea sau creşterea participării transporturilor la crearea PIB.
Piaţa naţională de transport este dezechilibrat repartizată între moduri (Tabelul 2.19)
ponderea rutierului fiind detaşat majoritară la toţi indicatorii.
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Tabelul 2.19
Caracteristici ale pieţei transporturilor din România în anii 2008 şi 2010
MOD

2008
2010
Mărfuri
Pasageri
Mărfuri
Pasageri
Volum
Parcurs Volum Parcurs
Volum
Parcurs Volum Parcurs
(mii t)
(mii t(mii
(mii
(mii t)
(mii t(mii
(mii
km)
călăt)
călătkm)
călăt)
călătkm)
km)
România
446291,9 76549131 378941 31520443 297714,5 52575203 319427 22559752
Cota piaţă
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
RUTIER
364605 56377187 296954 20194477 174551 25883217 244944 17107732
Cota piaţă
81,7
73,6
78,3
64,0
58,6
49,2
76,7
75,8
FEROVIAR
66711
15236464 78252 6957839
52932
12374742 64272 5437428
Cota piaţă
14,9
19,9
20,7
22,1
17,8
23,5
20,1
24,1
AERIAN
4,9
7458
3541
4346737
25,5
-1
10128
-1
4
4
4
Cota piaţă
0,9
13,8
3,1
FLUVIAL
14971
4928022
194
21390
32088
14317244
83
14592
Cota piaţă
3,4
6,5
0,1
0,1
10,8
27,3
0,1
0,1
2
2
3
1
1
3
MARITIM
38118
-1
Cota piaţă
12,8
1 – conform legislaţiei europene indicatorii parcursul mărfurilor şi al pasagerilor nu mai
sunt calculaţi, începând cu anul 2009
2- în anul 2008 operatorii interni nu au transportat mărfuri
3- pentru transportul maritim nu au fost activităţi de transport pasageri
4- valorile sunt extrem de mici şi foarte aproape de zero
Sursa : Date şi prelucrări date, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, 2012
Totuşi, în ultimii ani se vede o reală tendinţă de echilibrare a distribuţiei modale, în
sensul diminuării ponderii transporturior rutiere în favoarea altora, precum cele feroviare,
aeriene sau navale.
Astfel, la transportul de mărfuri cota modului rutier a scăzut, în perioada 2008-2010 cu
aproape 40%, în aceiaşi perioadă la căile ferate îmregistrându-se o creştere a volumului
de mărfuri transportate cu 19,5%, în timp ce transportul fluvial, pentru acelaşi indicator, a
avut o creştere spectaculoasă, de circa trei ori.
Mai mult, în anul 2010, volumul mărfurilor transportate de operatorii de transport a
înregistrat creşteri faţă de anul precedent, în transportul pe căi navigabile interioare,
maritim, feroviar şi aerian. Dominante au fost modurile de transport rutier (57,4%) şi
feroviar (17,4%) – Figura 2.25. Flexibilitatea mai mare a transportului rutier a condus la
înregistrarea celei mai însemnate ponderi în total transport de mărfuri.
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Figura 2.25
Cota de piaţă a modurilor de transport marfă, în anul 2010

Sursa : I.N.S., Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul
2010, marte 2011 (ISSN 2065-8559)
La transportul de pasageri, tendinţele sunt în aceleaşi direcţii ca la mărfuri, cu observaţia
că procentele de modificare a cotelor de piaţă sunt mult mai mici. O excepţie se observă
în cazul transportului aerian de pasageri unde modificarea cotei de piaţă între anii 2010 şi
2008 a fost de aproape 3 ori şi jumătate, în creştere.
De altfel, în anul 2010 au fost transportaţi, în total, 319,5 milioane pasageri, din care
3,7% au fost înregistraţi în transportul internaţional de pasageri. Transportul rutier de
pasageri deţine cea mai mare pondere (76,7%), urmat fiind de transportul feroviar
(20,1%) – Figura 2.26
Figura 2.26
Cota de piaţă a modurilor de transport pasageri, în anul 2010

Sursa : I.N.S., Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul
2010, marte 2011 (ISSN 2065-8559)
Raportat la PIB, volumul transportului de mărfuri este în permanentă scădere. Astfel,
dacă în anul 2005 valoarea era de 174, 2 tkm/PIB68 la nivelul anului 2010 se înregistra
valoarea de 105,8 tkm/PIB corespunzătoare unei scăderi de peste 60%. În acelaşi an,
68

Sursa: Eurostat şi prelucrări
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr230)
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2010, ţări precum Ungaria sau Bulgaria69, aveau o valoare a indicatorului de 131,6
tkm/PIB (cu aproape un sfert mai mult ca România) şi respectiv 156,2 tkm/PIB (cu peste
47% peste valoarea ţării noastre). Totuşi, comparativ cu media UE27, România avea o
situaţie mai bună.
Nu acelaşi lucru se observă la activitatea de transport pasageri raportată la PIB. Aici, se
observă o uşoară creştere, pentru România, în ultimii ani70.
Astfel, de la 85,8 pasagerikm/PIB, la nivelul anului 2010 s-a atins valoarea de 86,7
pasagerikm/PIB, ceea ce echivalează cu 1% creştere. La acest indicator Ungaria stă mai
prost, cu 71,3 pasagerikm/PIB în anul 2010 şi la fel Bulgaria, cu 84,6 pasagerikm/PIB.
Media UE 27 este mai mare decât valoarea atinsă în România, cu apraope 8%, având
valoarea de 93,6 pasagerikm/PIB.
Tabelul 2.20
Evoluţii ale indicilor costurilor de transport pasageri, pe tipuri de activităţi, în anii
2008 şi 20111
Activitate
AN
România
UE 27
Ungaria
Bulgaria
Total
2008
120,69
108,56
119,05
129,36
transport
2011
143,04
115,38
134,79
141,21
Achiziţii
2008
104,04
101,28
101,31
109,05
vehicule
2011
112,42
102,35
105,92
91,74
Carburanţi şi
2008
116,05
119,04
116,16
127,99
lubrifianţi
2011
159,36
136,66
149,18
143,61
Întreţinere şi
2008
123,84
112,82
117,03
134,87
reparaţii
2011
140,46
123,72
129,69
153,97
Transport
2008
129,13
113,34
117,94
139,31
rutier
2011
147,27
125,75
139,21
149,80
Transport
2008
138,59
112,79
161,73
135,96
feroviar
2011
174,41
128,57
195,25
142,48
Transport
2008
119,83
110,85
115,55
116,94
aerian
2011
131,65
120,34
124,73
112,62
Transport
2008
126,95
117,82
naval
2011
164,43
140,33
1 – anul de referinţă este 2005 (100%)
Sursa: Eurostat, 2012
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdtr310)
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Am ales în comparaţii state precum Ungaria şi Bulgaria deoarece sunt vecine cu România şi au un
parcurs politico-economic asemănător
70
Sursa: Eurostat şi prelucrări
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr240)
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O analiză a costurilor specifice transportului de pasageri (Tabelul 2.20), arată că în
România, în perioada 2008-2011, acestea au crescut cu 18,5%, în timp ce media UE27 a
fost la mai puţin de jumătate (6,3%), ceea ce înseamnă un ritm mult mai rapid al creşerii
preţurilor din România al unor componente ce întră în calculul costurilor totale de
transport. Din datele analizate, componenta cea mai „scumpă”, cu un ritm alert de
creştere, în perioada analizată (37,3%) a fost cea a carburanţilor şi lubrifianţilor.
Surprinzător este faptul că nu transporturile rutiere au fost liderul modal al acestor
creşteri ci transporturile navale, cu 29,5% urmate de cele feroviare cu 25,8%. Faţă de
România statele vecine analizate au avut creşteri mai ponderate. Astfel, în perioada 20082011, Ungaria a avut o creştere a costurilor totale de transport pasageri cu 13,2% iar
Bulgaria cu doar 9,2%.
La nivelul Regiunii Vest, activitatea de transport este diferenţiat susţinută, pe plan
judeţean (Tabelul 2.21).
Conform datelor prezentate, judeţul Timiş are activitatea cea mai intensă, în timp ce la
polul opus se află judeţul Caraş-Severin. Analizând tendinţa de dezvoltare a sectorului,
putem spune că în toată Regiunea Vest există un „impuls” investiţional pentru acest
sector dar, diferenţiat la nivel judeţean. Astfel, dacă media regională a investiţiilor în cifra
de afaceri este de circa 13%, doar judeţul Timiş depăşeşte această valoare, cu o cotă de
15,6%, judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara fiind mult în urmă, cu 8,5% şi respectiv 8%.
Tabelul 2.21
Indicatori economici pentru activitatea de transport pentru Regiunea Vest, în anul
2010
INDICATOR
U.M.
VEST
Arad
Caraş- Hunedoara
Timiş
Severin
Cifra de
Mil. lei,
4420
1469
248
664
2039
afaceri
preţuri
curente
Personal
Persoane
33064
8034
2714
5279
17037
angajat
Investiţii
Mil. lei,
574
181
21
53
319
brute
preţuri
curente
1-inclusiv activităţile de depozitare, poştă şi curier
Sursa: I.N.S. teritorial, 2012 (http://www.timis.insse.ro/cmstimis/rw/pages/statReg.ro.do)
1

2.2.1. Transportul rutier
Transporturile rutiere au fost, în permanenţă, în ultimii ani, într-o creştere intensă a
ponderii în totalul sectorului. Acest fapt, conjugat cu efectele negative produse de
activitate atât asupra mediului dar mai ales asupra sănătăţii umane, au condus la apariţia a
numeroase programe şi strategii, la nivelurile mondial, european dar şi naţional şi chiar
regional, în favoarea calmării creşterii activităţii de transport rutier. În mod cert, însă,
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pentru următorii ani, creşterile valorilor traficului datorat transportului rutier vor
consemna, în continuare, creşteri chiar dacă nu aşa semnificative ca până în prezent.
Pentru România, din prognoza traficului rutier pentru anul 201571 rezultă că vor circula
mai mult de 16.000 vehicule fizice/24 ore pe drumurile publice din zonele aferente
marilor oraşe, ducând la apariţia de blocaje şi întârzieri în traficul rutier de marfă şi
pasageri.
Situaţia se va multiplica şi la nivel regional şi bineînţeles, la nivel judeţean, ratele de
creştere fiind, însă, diferite, în funcţie de condiţiile economice din respectivele zone şi de
polii de generare/atracţie existenţi sau în formare.
Pentru a avea o imagine mai clară a acestui fenomen este bine să analizăm caracteristicile
activităţii de transport, la nivel regional.
Pentru transportul rutier de pasageri (Tabelul 2.22), Regiunea Vest este modest
poziţionată, la nivel naţional, fiind pe ultimele locuri atât în ceea ce priveşte volumul
activităţii (numărul călătorilor) cât şi parcursul călătorilor. De altfel, doar Regiunea Sud
Vest este sub cea din Vest la capitolul numărul de pasageri, la parcursul acestora situaţia
fiind identică (ultima poziţie, la nivel naţional).
Tabelul 2.22
Numărul pasagerilor transportaţi cu autovehicule rutiere, în spaţiile interurban şi
internaţional, la nivelul Regiunilor de Dezvoltare,
2010
Parcursul
Cota de piaţă
pasagerilor (mii
Cota de piaţă
ZONA
Pasageri (mii)
(%)
pasageri-km)
(%)
Total
244944.2
100%
15811593.9
100%
Nord-Vest
29292.7
12%
1574131.8
10%
Centru
21139
9%
2921250.7
18%
Nord-Est
37520.4
15%
2329176
15%
Sud-Est
35865
15%
2297058.2
15%
Sud-Muntenia
62291.9
25%
2404623
15%
Bucureşti-Ilfov
21547.9
9%
2003619.7
13%
Sud-VestOltenia
15878.7
6%
1149340.9
7%
Vest
21408.6
9%
1132393.6
7%
Sursa: INS 2012
La nivel judeţean diferenţele sunt, de asemenea, semnificative (Tabelul 2.23). Judeţele
Caraş-Severin şi Hunedoara contribuie la transportul regional de pasageri doar cu 3,65%
respectiv 1,96%. Judeţul Hunedoara înregistrează cel mai scăzut nivel al transportului de
pasageri , dar şi un singur tip: autobuze/microbuze.
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Tabelul 2.23
Transportul pasagerilor, pe tipuri de mijloace de transport
Judeţ

Tramvaie

Autobuze/ Troleibuze
Microbuze

Arad
16882,2
6372,5
Caraş
4619
1750
Severin
Hunedoara
0
3415
Timiş
72774
35247
Sursa: INS, Statistică teritorială 2012

Total
pasageri

0
0

23254,7
6369

0
33306

3415
141327

Pondere în total
pasageri faţă de
Regiunea Vest (%)
13,34
3,65
1,96
81,05

De asemenea, observăm că transportul public prin intermediul troleibuzelor se face doar
în judeţul Timiş şi anume în municipiul Timişoara.
La nivelul anului 2010, în activitatea de marfă desfăşurată, în cadrul regional, se observă
că, din Regiunea Vest au fost livrate către celelalte Regiuni un volum de 2.248 tone
mărfuri, în timp ce în Regiunea Vest a ajuns un volum de 2.490 tone. Cea mai importantă
activitate a fost, însă, transportul de marfă intraregional, cu un volum de peste 20.000
tone mărfuri (Tabelul 2.24)
Tabelul 2.24
Traficul rutier de mărfuri, pe destinaţii regionale, pentru Regiunea Vest
-2010- tone Regiune
Regiune descărcare
încărcare Nord- Centru NordSudSudBucureşti- SudVest
Vest
Est
Est
Muntenia
Ilfov
Vest
Nord23184
563
341
247
442
496
148
733
Vest
Centru
699
12931
196
186
364
269
236
374
Nord-Est
280
282
13729
692
221
298
25
69
Sud-Est
226
173
676
17325
1072
1196
112
95
Sud654
480
409
1279
21275
3434
735
451
Muntenia
Bucureşti- 629
298
303
1036
2090
15869
381
326
Ilfov
Sud-Vest
218
280
44
256
468
309
11973
442
Vest
409
499
75
129
369
372
395
20195
Sursa : I.N.S., Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul 2010,
marte 2011 (ISSN 2065-8559
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Cele mai încărcate/descărcate mărfuri ale Regiunii Vest au fost cele din categoria
produselor alimentare (Tabelul 2.25), la polul opus fiind activităţile de poştă şi curierat
sau transportul mărfurilor la schimbarea de domiciliu etc.
Activitatea de transport rutier a fost susţinută, în evoluţia sa de o creştere permanentă a
parcului de autovehicule. Astfel, la nivel naţional, gradul de motorizare a crescut, între
anii 2000-2010 cu 62,9% (Tabelul 2.26).
În mod evident, din totalul parcului auto, ponderea cea mai mare este deţinută de
categoria autoturismelor (79,3%, în anul 2011), dintre acestea 81,2% fiind în proprietatea
persoanelor fizice (Tabelul 2.27).
Tabelul 2.25
Traficul rutier de mărfuri, pe categorii, pentru Regiunea Vest
-2010- tone Tip produse
Volum mărfuri
Volum mărfuri
Volum mărfuri,
descărcate
expediate
intraregional
Produse agricole
96
159
425
Cărbune şi lignit; ţiţei şi
52
129
gaze naturale
Minereuri metalifere
102
153
9754
Produse alimentare,
554
505
848
băuturi, tutun
Textile, pielărie
29
19
7
Lemn, produse din lemn,
104
169
557
tipărituri
Cocs, produse rafinate din
123
76
418
petrol
Chimicale, produse din
46
96
200
mase plastice, cauciuc,
combustibil nuclear
Alte produse minerale
439
268
5751
nemetalice
Metale de bază
222
86
337
Maşini şi utilaje
Echipamente pentru
transport
Mobilă
Materiale secundare
neprelucrate,deşeuri
Poştă, colete
Echipamente şi materiale
utilizate în transportul de
mărfuri

89
80

32
222

277
125

23
59

28
56

25
845

6
81

6
86

78
19

100

Mărfuri din mutări la alte
1
1
domicilii
Mărfuri grupate
364
264
Amestec neidentificat de
2
8
mărfuri
Alte mărfuri
18
14
TOTAL
2490
2248
Sursa : I.N.S., Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport
marte 2011 (ISSN 2065-8559)

126
227
47
20195
în anul 2010,

Interesant este şi faptul că, din totalul autovehiculelor de marfă, 95% sunt autocamioane,
dar elementul surprinzător este că dintre acestea aproape 35% sunt în proprietatea
persoanelor fizice.
Tabelul 2.26
Gradul de motorizare la nivel naţional
2000-2010
-autoturisme/1000 locuitori2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
România 124 133 136 142 149 156 149 165 187 198 202
Sursa: I.N.S., 2012
Acest fapt denotă intenţia de acces pe piaţa de transport (pasageri şi marfă) a persoanelor
fizice, în competiţie cu firme şi companii specializate, cu infrastructuri logistice şi
investiţii mult mai mari.
Tabelul 2.27
Numărul vehiculelor înscrise în circulaţie, la nivel naţional, la data de 01.01.2011
-bucăţiCategorii de vehicule
Vehicule înmatriculate,
Vehicule în proprietatea
rutiere
total
persoanelor fizice
Total vehicule
5446362
3963456
Mopede şi motociclete
85171
65435
Autoturisme
4319701
3509414
Autobuze şi microbuze
40877
2610
Autovehicule de marfă, din
667219
223264
care
autocamioane
636077
221980
autotractoare
31142
1284
Autovehicule speciale
30701
1445
Tractoare
50400
31009
Remorci şi semiremorci
252293
130279
Sursa: I.N.S., 2012
La nivelul Regiunii Vest, structura parcului de autovehicule se menţine, autoturismele, la
nivelul anului 2011, reprezentând 73% din totalul autovehiculelor (Tabelul 2.28).
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Tabelul 2.28
Numărul vehiculelor înscrise în circulaţie, în Regiunea Vest, la data de 01.01.2011
-bucăţiZONA

TOTAL

Mopede şi
motociclete

Autoturisme

Autobuze şi
microbuze

România
Vest
Arad
Caraş Severin
Hunedoa
ra
Timiş

5446362
572313
143810
78011

85171
10715
2599

4319701
418285
102123

40877
3253
812

Autovehicule
de marfă,
total, din care:
667219
53103
13800

1472

57507

438

7083

1797

92509

1100

11481

224582

4847

166146
Autovehicul
e speciale

903
Tractoare

20739
Remorci şi
semiremorci

Autocamioane
636077

Autotractoare
31142

30701

50400

252293

49816

3287

2081

5318

26455

12809

991

435

1261

8980

6774
10798
19435
Sursa: I.N.S., 2012

309
683
1304

342
488
816

1324
1644
1089

2762
5410
9303

125910

ZONA
Vest
Arad
Caraş Severin
Hunedoa
ra
Timiş

La nivel judeţean, situaţia este identică cu cea prezentată anterior, la analiza activităţii de
transport rutier de pasageri. Astfel, cele mai numeroase autovehicule se regăsesc în
judeţul Timiş, cele mai puţine în judeţul Caraş-Severin.
Tabelul 2.29
Dinamica parcului de vehicule agricole, din Regiunea Vest, în perioada 2000-2010

Zona/ani
Vest
2000
2005
2008
2009
2010

Tractoare
agricole
fizice
24683
28208
28134
27879
27891

Pluguri
pentru
tractor
18558
21782
22003
22071
20630

Semănători
mecanice

9003
10884
10607
10635
10234

Combine
autopropulsate
pentru recoltat:
cereale păioase,
porumb, furaje
4405
3561
3218
3312
3457
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Arad
2000
6767
5070
2925
1467
2005
7972
6228
3505
1248
2008
7203
6259
3270
1086
2009
7032
6259
3270
1179
2010
7053
4822
2842
1357
Caraş-Severin
2000
5381
3884
908
470
2005
5913
4092
894
398
2008
6165
4255
891
352
2009
6156
4248
893
363
2010
6166
4250
896
349
Hunedoara
2000
3517
2634
805
403
2005
4140
3094
1041
417
2008
4321
3064
1016
374
2009
4234
3142
1039
364
2010
4219
3127
1048
355
Timiş
2000
9018
6970
4365
2065
2005
10183
8368
5444
1498
2008
10445
8425
5430
1406
2009
10457
8422
5433
1403
2010
10453
8431
5448
1396
Sursa: I.N.S.Teritorial - http://www.timis.insse.ro/cmstimis/rw/pages/statReg.ro.do
O categorie aparte a vehiculelor rutiere este cea specifică sectorului agricol. Evoluţia
acestora, la nivelul Regiunii Vest, este prezentată în Tabelul 2.29. Structura pe judeţe se
modifică, la această categorie, în sensul că pe ultimul loc se află judeţul Hunedoara, ceea
ce înseamnă că ponderea activităţii agricole, în economia judeţeană, este mai ridicată în
judeţul Caraş-Severin decât în Hunedoara care, în schimb, deţine un parc mai numeros
pentru transportul rutier de marfă (Tabelul 2.28).
În cadrul Regiunii Vest există un puternic suport economic pentru susţinerea activităţii de
transport, atât prin existenţa unor companii de subansamble auto, dar şi prin cererea de
transport datorată activităţii acestor firme, care expediază produsele finite atât spre
destinaţii interne cât şi externe.
În general, agenţii economici din industria auto localizaţi în Regiunea Vest sunt companii
multinaţionale care, potrivit legii din România, se încadrează în categoria marilor
întreprinderi (peste 250 de angajaţi şi cifra de afaceri peste 50 milioane euro) şi au
realizat proiecte mari de investiţii în Regiunea Vest, peste 10 milioane euro (media)72.
O caracteristică distinctă a acestor companii este faptul că, deşi iniţial s-au stabilit într-o
locaţie, după începerea activităţii propriu-zise au căutat dezvoltarea de noi unităţi de
72

Sursa: ADR Vest, Particularităţi şi provocări privind sectorul automotive, 2008
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producţie, atât în Regiunea Vest, dar şi în regiunile învecinate (cu precădere Nord Vest
sau Centru).
Producţia obţinută de companiile din industria auto este, în mare parte, destinată
exportului, pe baza unor contracte ferme cu producători, europeni, asiatici sau americani,
renumiţi pe piaţa specifică a producţiei de automobile.
În acelaşi timp, agenţii economici autohtoni, din această industrie, reprezintă companii de
talie medie sau fac parte dintr-un grup mai mare care are o activitate concentrată în acest
sector. Aceştia sunt cu precadere furnizori ai concernului Dacia-Renault, iar principala
preocupare este atragerea / semnarea de contracte cu producători externi de automobile.
Ca brand-uri, la Arad s-au stabilit producători precum: Baumeister&Oustler, din
Germania care produce componente din plastic şi aluminiu, portughezii de la Coindu,
care produc huse auto, Leoni Wiring Systems ce alimentează industria auto cu cablaje.
Japonezii sunt prezenţi prin Takata Corporation - producători de airbaguri şi volane,
precum şi Yazaki Corporation - cablaje şi sisteme electrice. Firma Coficab, din Tunisia
realizează cabluri electrice iar firma Huf este specializată pe sisteme electrice şi
mecanice, de închidere.
Producătorii germani, din această industrie, au preferat Timişoara, ca locaţie a
investiţiilor
lor.
Astfel,
Continental
Automotive
Products,
ContiTech,
Kromberg&Schubert, Lisa Draxlmaier sau Siemens Automotive produc în România:
anvelope, curele de transmisie, furtunuri din cauciuc, cablaje şi sisteme electrice. Tot aici
se produce software-uri pentru industria auto, iar firma Hella, lămpi auto. Americanii de
la Dura Automotive fac la Timişoara sisteme de control, cei de la TRW au pus baza unei
fabrici de volane, la concurenţă cu firma austriacă Eybl International AG, care produce
volane şi huse auto.
Aşa cum am afirmat anterior, activitatea de transport rutier este, din păcate, cauza
producerii a unor numeroase şi importante efecte negative asupra mediului şi sănătăţii
umane. Unul dintre cele mai relevante este cel legat de producerea unor accidente de
trafic soldate cu răniţi şi decedaţi.
Dacă, la nivel naţional, tendinţa persoanelor decedate în accidente rutiere, pentru
perioada 2001-2011, este în uşoară scădere, numărul total de accidente şi al răniţilor grav
este în creştere, maximele fiind atinse în anul 2008 (Figura 2.27) .
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Figura 2.27
Dinamica accidentelor rutiere, la nivel naţional, în perioada 2001-2011

După acest an, evoluţia a fost fluctuantă cu scăderi până în anul 2010, urmat de o uşoară
creştere în anul 2011 (Figura 2.28).
De altfel, această tendinţă pare să continue, având în vedere că numărul total de accidente
rutiere grave, înregistrat în prima jumătate a anului 2012 este aproape identic cu cel din
perioada întregului an 2011 (Tabelul 2.30).
Figura 2.28
Evoluţia numărului de accidente rutiere grave în perioada 2010-2011
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Tabelul 2.30
Evoluţia numărului de accidente rutiere la nivel naţional, pe tipuri, în perioada
2011 şi prima jumătate a anului 2012
- număr2012 (01.01.- Modificare Dinamica
Tip accidente
2011
30.06.)
(+/-)
(%)
A. Accidente grave de circulaţie
- TOTAL

3939

3934

-5

-0,13

846

778

-68

-8,04

- răniţi grav

3743

3786

43

1,15

- răniţi uşor în accidente grave

1427

1528

101

7,08

- TOTAL

7331

7834

503

6,86

- raniţi uşor în accidente uşoare

8929

9490

561

6,28

38157

33481

-4676

-12,25

- morţi

B. Accidente uşoare

C. Accidente cu pagube materiale
- TOTAL

Sursa: date de la Poliţia Rutieră din România, 2012
Din păcate, tendinţele naţionale sunt regăsite şi în plan teritorial.
Regiunea Vest avea, astfel, la nivelul anului 2010 (Tabelul 2.31) un număr total de 9225
accidente rutiere cu peste 10000 de persoane accidentate.
Tabelul 2.31
Numărul accidentelor rutiere, pe tipuri, în Regiunea Vest, 2010
-numărZONA
Accidente
Persoane accidentate
Total
Morţi
Răniţi
Total
9225
10853
2377
8476
Vest
875
1076
261
815
Pondere la
9.5
9.9
11.0
9.6
nivel naţional
Arad
215
273
76
197
Caraş – Severin
158
198
51
147
Hunedoara
269
322
65
257
Timiş
233
283
69
214
Sursa: Poliţia rutieră Timiş, 2012
Demn de semnalat este faptul că, în interiorul Regiunii Vest, deşi la capitolul
dotare cu autovehicule, judeţul Hunedoara este pe loc codaş, la numărul de accidente
rutiere, produse pe raza acestuia, este primul. Acest fapt poate fi explicat prin
caracteristicile reţelei rutiere, care traversează zone periculoase (defilee, munţi etc) dar şi
prin calitatea şi siguranţa rutieră, oferite de aceasta, care este la parametrii scăzuţi.
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Consumul specific de carburanţi, reprezintă un alt element important în analiza activităţii
de transport. Astfel, la nivel naţional, pentru transportul rutier, consumurile energetice au
cunoscut o creştere accentuată, în perioada 2000-2010 (Tabelul 2.32) cu 63%.
Creşterea este mult mai accentuată faţă de media UE27 (7,2%) dar apropiată de cea din
Bulgaria (52,2%) sau Ungaria (40,3%).
Tabelul 2.32
Evoluţia consumurilor energetice pentru transportul rutier
-mii tep1ZONA
2000
2005
2010
Evoluţie
2000-2010
(%)
România
2696
3851
4395
63,0
UE 27
279671
299080
299715
7,2
Ungaria
2865
3843
4019
40,3
Bulgaria
1644
2365
2502
52,2
1 – tep – tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil conventional – 0,7 tep)
Sursa: Eurostat, 2012 şi prelucrări
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdtr250)
2.2.2. Transportul feroviar
În ciuda dezvoltării infrastructurii feroviare din Regiunea Vest, care se poziţionează mai
bine în comparaţie cu alte regiuni, problemele majore sunt de natura condiţiilor tehnice
precare a căilor ferate şi zonele de linii neelectrificate.
Din păcate, echipamentele depreciate, locomotivele şi materialul rulant învechite, conduc
la reducerea vitezei de transport pe calea ferată în această Regiune. Acest lucru face ca
duratele călătoriilor să crească. De exemplu, călătoria între Deva (reşedinţa judeţului
Hunedoara) şi Timişoara, durează între trei ore şi jumătate şi patru ore, pe o distanţa de
doar 170 km.
În prezent, principalele noduri feroviare din regiune sunt cele din Timişoara şi Arad. Din
punct de vedere al magistralelor care pornesc din Timişoara, cât şi din cel al numărului de
trenuri, Timişoara este al doilea nod feroviar al României, după Bucureşti.
Din Timişoara, dacă sunt incluse şi staţiile Timişoara Sud, Timişoara Est, Ronaţ triaj şi
Sânandrei, alături de gara principală Timişoara Nord, pleacă trenuri în 9 direcţii: Arad,
Radna, Recaş, Buziaş, Jebel, Cruceni, Cărpiniş, Lovrin şi Periam.
Din Arad (inclusiv Aradu Nou) pleacă trenuri în 6 direcţii: Curtici, Sântana, Radna,
Timişoara, Periam şi Nădlac.
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Neaşteptat, al treilea nod feroviar din regiune este în localitatea rurală Lovrin cu cinci
direcţii (dacă includem şi halta Satu Nou), toate însă secundare: Timişoara, Jimbolia,
Sânicolau Mare, Periam şi Nerău.
Urmează, cu patru direcţii, municipiile Lugoj (Ilia, Recaş, Buziaş şi Caransebeş) şi
Caransebeş (Lugoj, Reşiţa, Orşova şi Bouşari), oraşele Gătaia (Voiteni, Buziaş, Reşiţa şi
Jamu Mare) şi oraşele Sânicolau Mare (Cenad, Periam, Vălcani şi Lovrin) şi Jebel
(Timişoara, Liebling, Voiteni şi Giera), Periam (Arad, Timişoara, Lovrin şi Sânicolau
Mare). Celelate noduri au doar 3 direcţii.
Staţia Timişoara Nord constituie cel mai apropiat şi mai important nod de cale ferată din
partea de vest a ţării. Prin intermediul celor peste 80 de perechi de trenuri de călători, care
sosesc şi pleacă zilnic din staţie, se asigură legăturile cu principalele oraşe ale ţării.
Referitor la modul de organizare al circulaţiei trenurilor, în funcţie de dotarea cu care
sunt înzestrate staţiile şi secţiile de circulaţie, pe raza Regionalei CFR Timişoara, se
întalnesc toate cele 5 sisteme de circulaţie (cale liberă, CED-BLA, BLAS, secţii cu
conducere dispecer (Caransebeş – Orşova) şi secţii cu conducere centralizată a circulaţiei
trenurilor (Timişoara Est-Radna şi Nădab-Grăniceri).
Regionala CFR Timişoara deserveşte Sucursala Marfă Timişoara şi Regionala de
Transport Feroviar Călători Timişoara.
Principalele rute feroviare, din perspectiva transportului de călători sunt:
Ø Secţia Curtici – Arad – Şibot, există relaţiile:
o Arad-Curtici cu un număr de circa 33.500 călători lunar
o Arad-Simeria-Şibot cu un număr de circa 180.000 călători lunar
Ø Secţia Timişoara Nord-Caransebeş-Orşova cu un număr de circa 110.000 călători
lunar
Ø Secţia Timişoara Nord-Arad-Ciumeghiu, cu relaţiile:
o Timişoara Nord-Arad cu un număr de circa 46.800 călători lunar
o Arad-Ciumeghiu cu un număr de circa 33.000 călători lunar
Ø Secţia Simeria-Petroşani-Livezeni cu un număr de circa 75.000 călători lunar
Ø Secţia Timişoara Nord-Jimbolia cu un număr de circa 163.000 călători lunar
Ø Secţia Timişoara Nord-Stamora Moraviţa cu un număr de circa 24.000 călători
lunar
Ø Secţia Caransebeş-Reşiţa Sud cu un număr de circa 30.000 călători lunar
Ø Secţia Timişoara Nord-Buziaş-Lugoj-Ilia, cu relaţiile:
o Timişoara Nord-Buziaţ-Lugoj cu un număr de circa 39.000 călători lunar
o Lugoj-Ilia cu un număr de circa 63.000 călători lunar
Doar din această prezentare sintetică se observă că cele mai intense fluxuri de călători ale
regionalei Timişoara sunt pe relaţia Arad-Simeria-Şibot şi Timişoara Nord-Jimbolia.
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Regionala CFR Timişoara este străbătută de 26 trenuri internaţionale de călători,
respectiv 56 de trenuri internaţionale de marfă, care intră şi ies prin cele 3 staţii de
frontieră.
Între reşedinţele judeţene există conexiuni feroviare directe sau indirecte (pe
direcţia Reşiţa-Deva nu există tren direct ci doar cu întrerupere, via Timişoara sau via
Lugoj)- Tabelul 2.33. Deasemenea, nivelul preţurilor de bilet variază nu numai între
clase, ci şi pe unitatea de preţ (lei/km). Astfel, de exemplu, pentru un tren Interregio, pe
ruta Timişoara-Arad avem un preţ unitar, pentru clasa a II-a, de 0,183 lei/km, în timp ce
pe ruta Arad-Deva la aceleaşi categorii de tren şi clasă, un preţ unitar de 0,221 lei/km.
Intereant este faptul că, în acest exemplu diferenţa de distanţă este de peste 2,6 ori pe ruta
Arad-Deva faţă de Timişoara- Arad, dar diferenţa de preţ unitar este de doar 82,8%.
Tabelul 2.33
Principalele caracteristici ale deplasării cu trenurile de pasageri între reşedinţele de
judeţ ale Regiunii Vest
Relaţia de
transport

Timişoara - Arad

Tip tren de pasageri

Distanta (km)

Durata
medie
(minute)

IC

57

53

IR

57

60

Preţ bilet (lei)
30.1
26.45
14.1
10.45
10.6

Timişoara - Reşiţa

Reşiţa- Deva

Timişoara - Deva

R

57

80

IR

137

140

IR via Lugoj

133

145

R - IR via Lugoj

133

155

R via Caransebeş

133

180

IR-IR via Timişoara

339

749*

IR-R via Timişoara

339

758**

IR- IR via Lugoj

185

367***

IR- R via Lugoj

185

812****

IR

172

210

R

172

255

R- IR via Lugoj

166

250

R- IR via Buziaş

166

220

6.95
38.1
29.5
44.7
34.45
32
23.2
34.3
25.35
102.72
87.33
77.97
62.58
61.5
52.07
47.55
38.1
47
35.75
30.7
17
44
33.05
46.6
35.4
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Arad- Reşiţa

Arad- Deva

IC-IR

194

198

IR-IR

194

199

ICN

149

140

IC

149

135

IR

149

140

R
149
Legenda: cu verde sunt subliniate preţurile de la clasa II fără reducere
IC – Interccity
IR – Interregio
R – Regio
ICN – IntercityNight
* - Timp de aşteptare 400 min
** - Timp de aşteptare 353 min
*** - Timp de asteptare in Lugoj 142 min
**** - Timp de asteptare in Lugoj 503 min

200

68.2
55.95
55.5
43.25
54
44.25
54
44.25
42.7
32.95
22.8
13.05

Pentru transportul de călători există următoarea desfăşurare:
Ø Relaţia Timişoara-Arad, 11 perechi de trenuri de tipul intercity (IC), interregio
(IR) şi regio (R)
Ø Relaţia Timişoara-Deva, 9 perechi de trenuri de tipul IR şi R
Ø Relaţia Timişoara-Reşiţa, o singură pereche de trenuri IR
Ø Relaţia Arad-Deva, 17 perechi de trenuri, de tipul IC, IR şi R
Pe cuprinsul judeţului Timiş, calea ferată însumează 1069 km de linie simplă din care
795,231 reprezintă linie curentă (între staţii), iar pe 186 de km calea ferată este
electrificată, respectiv pe linia 100 între Timişoara şi graniţa cu judeţul Caraş-Severin
spre Caransebeş Km 496+765 şi pe linia 218 spre Arad la graniţa cu judeţul Arad Km
28+744.
Intensitatea zilnică a traficului de călători este de 79 perechi trenuri de persoane/zi(tabelul
2.34).
Numărul total de călători îmbarcaţi în anul 2007 în staţiile de cale ferată care formează
Complexul Timişoara au fost de 6.234.137. În ultimii ani, se constată o continuă
degradare a infrastructurii feroviare pe liniile secundare, iar drept consecinţă, scăderea
continuă a traficului de marfă şi călători. Sunt puternic afectate şinele şi traversele,
podurile şi podeţele, fiind necesare lucrări urgente de modernizare pe unele trasee. De
altfel, pe aceste rute se circulă cu viteze foarte mici (sub 40 km/h) şi cu garnituri de tren
foarte vechi şi uzate. O posibilă soluţie pentru liniile secundare, nerentabile în prezent, ar
fi transformarea acestora în trasee pentru transportul suburban.
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Tabelul 2.34
Parametrii principalelor fluxuri feroviare generate de municipiul Timişoara
Traseul
Timişoara – Arad
Timişoara – Lugoj
Timişoara – Stamora Moraviţa
Timişoara – Buziaş
Timişoara – Jimbolia
Timişoara – Cenad
Timişoara – Radna
Timişoara – Periam – Nerău
Timişoara – Cruceni

Lungimea
(km)

Nr. perechi
trenuri/zi

57
59
47
36
39
75
68
93
49

20
17
10
9
6
5
5
4
3

Viteza
comercială*
(km/h)
48,8
44,3
32.0
31,3
46,8
26,9
30,6
31,0
30,3

*) pentru trenuri personale
Sursa: CFR S.A., Mersul trenurilor de călători (valabil 14.12.08-12.12.09)

Transportul feroviar de mărfuri se desfăşoară în zona Timişoara cu
încărcarea/descărcarea vagoanelor în staţiile Timişoara Nord, Timişoara Sud, Timişoara
Est, Timişoara Vest, Timişoara CET, Semenic şi compunerea de trenuri între aceste staţii
şi Ronaţ Triaj. Între staţiile Complexului Timişoara şi Ronaţ Triaj circulă zilnic în medie
3 perechi trenuri de marfă. Menţionăm ca această activitate este sub posibilităţile de
transport pe care le oferă calea ferată, traficul fiind influenţat direct de către solicitările de
transport ale beneficiarilor. Traficul actual reprezintă 50% din capacitate.
În ceea ce priveşte echiparea tehnică, trebuie menţionat că începând cu luna iunie a
anului 2004 au fost iniţiate lucrările de modernizare tehnică în staţia Timişoara Nord,
conform normelor europene. Instalaţiile feroviare sunt centralizate electronic (prin
implementarea proiectului de automatizare feroviară ALCATEL), fapt care a condus la
îmbunătăţirea performanţelor conducerii circulaţiei, executării manevrelor şi a siguranţei
circulaţiei.
Datorită costurilor mari şi a consumului ridicat de muncă vie, transportul feroviar de
marfă nu este rentabil, activitatea de transport fiind legată în mod direct de solicitările
consumatorilor.
Traseele prezentate sunt completate cu unele în care activitatea este desfăşurată de
operatori privaţi (Tabelul 2.35), reţele privatizate în urma analizelor economicofinanciare făcute de societatea naţională SNCFR S.A. şi considerate ca nefiind rentabile
pentru aceasta.
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Tabelul 2.35
Trasee ale operatorilor privaţi de cale ferată din zona Regiunii Vest
- 2012 –
Direcţia de circulaţie
Distanţa
Caransebeş - Oţelu Roşu - Boutari
37 km
Caransebeş - Lugoj - Ilia - Deva - Războieni - Cluj Napoca
324 km
Braşov - Alba Iulia - Arad - Timişoara Nord
509 km
Hunedoara - Simeria - Deva
24 km
Timişoara Nord - Remetea Mică - Radna
68 km
Lupeni - Livezeni - Petroşani - Simeria
102 km
Arad – Nădlac
52 km
Arad - Aradu Nou - Periam - Sânicolau Mare - Valcani
87 km
Timişoara Nord - Sânandrei - Periam - Lovrin - Nerau
93 km
Timişoara Nord - Ronaţ - Lovrin - Sânicolau M - Cenad
75 km
Arad - Sântana - Nădab - Grăniceri
62 km
Arad - Sântana - Ineu - Gurahonţ - Brad
167 km
Ineu – Cermei
14 km
Buziaş - Gătaia - Jamu Mare
56 km
Liebling - Jebel - Giera
43 km
Timişoara Nord - Voiteni - Gătaia - Berzovia - Reşita N
95 km
Berzovia - Oraviţa
59 km
Oraviţa - Iam
27 km
Timişoara Nord - Cruceni
49 km
Timişoara Nord - Cărpinis - Ionel
55 km
Jimbolia - Lovrin
27 km
Sursa: Date ADR Vest
De altfel, transportul feroviar de călători cu operatori privaţi reprezintă un segment foarte
important în totalul pasagerilor transportaţi, având o pondere de peste 30%. Astfel, dacă
operatorul public SNTFC “CFR CĂLĂTORI SA” – STFC Timişoara a înregistrat în anul
2011 un număr de 2.107.395 călători transportaţi73 - Tabelul 2.36, doar operatorul privat
SC REGIOTRANS SRL Braşov-sucursala Timişoara a înregistrat lunar un număr de
peste 45.000 călători transportaţi.
Tabelul 2.36
Numărul pasagerilor transportaţi, pe calea ferată din Regionala Timişoara, cu
operatorul public CFR Călători şi operatorul privat SC REGIOTRANS SRL
Staţia
Timişoara Nord
Timişoara Est
Agenţia Timişoara
Agenţia Lugoj
73

Operatorul public CFR
Călători (călători/an
pentru anul 2011)
1.269.462
260.088
140.719
48.805

Operatorul privat SC
REGIOTRANS SRL
(călători/lună)
39.779

SursaPeriam: Adresa SCREIR CF Timişoara nr 5/3/3/4481/2012836
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Lugoj
Buziaş
Făget
Jimbolia
Gătaia
Variaş
Chinezu
Teremia Banat
Sânnicolau Mare
Biled
Pescăreţu Mic
Dudeştii Noi
Lovrin
Checea
TOTAL

240.320
18.090
17.313
112.598

2.107.395

835
625
940
203
119
340
750
299
233
879
45.838

SursaPeriam: Adresa SCREIR CF Timişoara nr 5/3/3/4481/201283

Sucursala Marfă realizează o mare parte din totalul transporturilor de mărfuri din cadrul
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă.
O pondere importantă în traficul de marfă, în cadrul acestei sucursale, o reprezintă
produsele petroliere(Sucursalele SNP Petrom SA de la Biled, Periam), ciment (Casial
S.A. Deva), produsele siderurgice ( Siderurgica S.A. Hunedoara , C.S. Reşiţa, C.S. Oţelu
Roşu , U.M. Timişoara , etc. ), cărbune ( bazinul carbonifer Petroşani ) etc – Tabelul
2.37.
Tabelul 2.37
Traficul feroviar de mărfuri, pe categorii, pentru Regiunea Vest
-2010- tone Tip produse
Volum mărfuri
Volum mărfuri
Volum mărfuri,
descărcate
expediate
intraregional
Produse agricole
2992
47855
1077
Cărbune şi lignit; ţiţei şi
98278
23844
25333
gaze naturale
Minereuri metalifere
21205
70377
98859
Produse alimentare,
băuturi, tutun
Textile, pielărie
Lemn, produse din lemn,
802
7403
tipărituri
Cocs, produse rafinate din
850565
149907
14865
petrol
Chimicale, produse din
11490
786
mase plastice, cauciuc,
combustibil nuclear
Alte produse minerale
1936
594
25434
113

nemetalice
Metale de bază
Maşini şi utilaje
Echipamente pentru
transport
Mobilă
Materiale secundare
neprelucrate,deşeuri
Poştă, colete
Echipamente şi materiale
utilizate în transportul de
mărfuri
Mărfuri din mutări la alte
domicilii
Mărfuri grupate
Amestec neidentificat de
mărfuri
Alte mărfuri
TOTAL

39077

139765

396056

43
3996

1307

261

16958

144596

15915

804

6133

4

-

335

-

26944

16912

25

1075090

602411

585232

Sursa : I.N.S., Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul 2010,
marte 2011 (ISSN 2065-8559
Din Tabelul 2.37 se mai poate observa că mărfurile care au fost descărcate pe teritoriul
Regiunii Vest au fost, ca volum, aproape ca cele expediate şi cele deplasate intraregional,
luate împreună, ceea ce înseamnă că zona reprezintă un pol de atracţie mai mare pentru
mărfuri decât o sursă de expediere a acestora.
Tabelul 2.34
Traficul feroviar de mărfuri, pe destinaţii regionale, pentru Regiunea Vest
-2010- tone Regiune
Regiune descărcare
încărcare NordCentru
Nord- Sud-Est
SudBucureşti- SudVest
Vest
Est
Muntenia
Ilfov
Vest
Nord52500 757438
8077
14347
56
31781
12005 52902
Vest
Centru
114895 187605 482873 164643
41369
16750
85952 38581
Nord-Est

47474

1484113

67230

213377

471491

2781

50539

75477

Sud-Est
SudMuntenia

85500
29731

142505
48991

233267 4979636
31585 142335

443954
377049

62493
44233

91564
22843

64206
18028
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BucureştiIlfov
Sud-Vest

4890

48542

29451

2373

9015

19091

28815

2467

43067

346010

46986

72397

127035

36184

256807 13627

Vest

139

23646

20456

21283

14465

7536

20454

126465

Sursa : I.N.S., Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport în anul 2010,
marte 2011 (ISSN 2065-8559
Intensitatea traficului de mărfuri este, însă, diferită, pe direcţiile Regiunilor de dezvoltare
(Tabelul 2.38)
Astfel, din Regiunea Vest, cele mai multe mărfuri iau direcţia Regiunii Centru, în timp
ce, în Regiunea Vest, cele mai multe mărfuri provin din Regiunea Nord-Est.
La polul opus, cele mai puţine mărfuri descărcate în Regiunea Vest, provin din Regiunea
Bucureşti-Ilfov, în timp ce Regiunea Nord-Vest primeşte cele mai puţine mărfuri trimise
din Regiunea Vest.
Spre deoasebire de sectorul rutier, consumurile energetice înregistrate de transportul
feroviar naţional, în perioada 2000-2010 evidenţiază o scădere destul de pronunţată, de
38,1% (Tabelul 2.39)
Tabelul 2.39
Evoluţia consumurilor energetice pentru transportul feroviar
-mii tep1ZONA
2000
2005
2010
Evoluţie
2000-2010
(%)
România
357
160
221
-38,1
UE 27
8078
7829
7358
-8,9
Ungaria
173
158
151
-12,7
Bulgaria
78
65
46
-41,0
1 – tep – tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil conventional – 0,7 tep)
Sursa: Eurostat, 2012 şi prelucrări
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdtr250)
Faţă de media Europeană (-8,9%), România a înregistrat scăderi mult mai accentuate în
perioada analizată, mult mai mari decât Ungaria (-12,7%), dar mai mici decât în Bulgaria
(-41,0%).
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2.2.3. Transportul aerian
Raportat la volumul de pasageri aerieni de 1166 mii în anul 2010, Regiunea Vest se clasa
pe locul al 3-lea în România cu o cotă de 11,5% din totalul pasagerilor transportaţi.
Traficul său de călători este, însă, cu mult sub cel al zonei Bucureşti-Ilfov (de circa 6 ori).
Totuşi, cota sa de trafic, faţă de UE27 este extrem de redusă (mai puţin de 0,1%) –
Tabelul 2.40.
Tabelul 2.40
Dinamica volumului de transport aerian de pasageri, în perioada 2001-2010
ZONA

2001

2010

Dinamica
(%)
547.8
329.2

Regiunea Vest
180
1,166
România
2 360
10,128
Ponderea în total
România (%)
7.6
11.5
51,3
UE 27
740560
776,851
4.9
Ponderea in UE 27
(%)
0.01
0.2
2000
Sursa: baza de date Eurostat: baza de date Eurostat: tran_r_avpa_nm, extrase mai 2012 şi
calcule proprii.
La nivelul anului 2011, pe plan naţional, activitatea aeroporturilor care au înregistrat cele
mai importante ponderi în traficul total se prezintă astfel: Aeroportul Internaţional Henri
Coandă Bucureşti cu 589,7 mii pasageri îmbarcaţi şi 597,7 mii pasageri debarcaţi,
respectiv 2611 tone mărfuri încărcate şi 4167 tone mărfuri descărcate; Aeroportul
Internaţional Aurel Vlaicu Băneasa cu 270,3 mii pasageri îmbarcaţi şi 266,9 mii pasageri
debarcaţi; Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara cu 140,5 mii pasageri
îmbarcaţi şi 138,2 mii pasageri debarcaţi, respectiv 195 tone mărfuri încărcate şi 138 tone
mărfuri descărcate; Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca cu 101,2 mii pasageri îmbarcaţi
şi 103,4 mii pasageri debarcaţi, respectiv 56 tone mărfuri încărcate şi 139 tone mărfuri
descărcate.
Pentru Regiunea Vest, de departe aeroportul din Timişoara ocupă primul loc atât în ceea
ce priveşte traficul de pasageri cât şi cel de mărfuri, de pe aerodromul din Arad traficul
fiind net inferior (Tabelul 2.41).
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Tabelul 2.41
Vectorii principali ai traficului de marfă şi călători pentru aeroporturile din
Regiunea Vest, în anul 2011
Locaţia

PASAGERI (număr)
MARFĂ (tone)
Îmbarcaţi
Debarcaţi
TOTAL
Încărcate
Descărcate
Internaţional
Intern
Internaţional
Intern
Internaţional Intern Internaţional Intern
VEST
1228113
461778
152547
462616
151172
1895
1242
13
638
2
Arad
170
107
63
600
440
160
Timişoara 1227943
461671
152547
462553
151172
1295
802
13
478
2
Sursa: INS, Transportul aeroportuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012
TOTAL

Evoluţia traficului aerian în Regiune este foarte dinamică - a crescut de 5,4 ori (Figura
2.29) între anii 2001-2010 cu o rată anuală medie de 26% (mai mare decât media pe ţară
şi a regiunii Bucureşti-Ilfov). Acest lucru a dus la o creştere a ponderii în totalul traficului
din România (de la 7.6 la 11,5%).
Figura 2.29
Dinamica traficului aerian în perioada 2002-2010
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Dintre aeroporturile din Regiunea Vest, de departe cel cu cea mai intensă activitate este
cel din Timişoara.
Aeroportul Timişoara, situat pe teritoriul comunei Ghiroda, în vecinătatea comunei
Giarmata, a fost inaugurat în anul 1964 şi a fost destinat iniţial traficului intern de
pasageri şi de mărfuri, din 1980 devenind operaţional şi traficului internaţional. Poziţia
favorabilă şi condiţiile naturale deosebite conferă aeroportului un potenţial ridicat de
dezvoltare pe plan european, fiind prima rezervă a aeroportului Bucureşti – Otopeni şi a
celui din Belgrad, Serbia, ceea ce presupune că în cazul în care acestea se închid
temporar, tot traficul acestora se va transfera pe Aeroportul Timişoara. Pistele de
aterizare/decolare sunt modernizate având dimensiuni de 3500x45m şi permit operarea
tuturor tipurilor de aeronave, fără restricţii.
În prezent, companiile româneşti şi străine de transport aerian operează pe Aeroportul
Timişoara şi asigură atât curse regulate, cât şi curse charter de pasageri şi marfă, legând
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Timişoara de unele oraşe din România (Bucureşti, Iaşi, Constanţa) şi de alte importante
oraşe ale lumii: München, Milano, Frankfurt, Düsseldorf, Viena, Paris, Verona, Treviso,
Bergamo, Chişinău şi altele. Totodată s-a dezvoltat traficul în regim “HAB”, atât pentru
Compania Carpatair, cât şi pentru Compania TAROM.
Traficul de pasageri a cunoscut o evoluţie puternic ascendentă în ultimii ani, în strânsă
legătură cu accelerarea dezvoltării economice a Timişoarei. În anul 2008 s-au înregistrat
în medie 70-75 de zboruri pe zi şi o medie de 3.500 pasageri pe zi, faţă de anul 2006 când
se înregistrau în medie 45-50 zboruri/zi şi o medie de 2.000 de pasageri. Capacitatea de
deservire aeronave a aeroportului este astăzi de 20/oră, şi urmează să ajungă în anul 2015
la 45/oră. Numărul anual de pasageri (intrări - ieşiri) a evoluat de la 222.133 pasageri în
anul 2000, la 957.764 pasageri în anul 2008, devenind, în acest fel, al doilea aeroport al
României după cel de la Bucureşti – Otopeni.
Traficul de pasageri, cât şi cel cargo a crescut vertiginos în ultimii ani, în strânsă legătură
cu accelerarea dezvoltării economice a municipiului. Spre exemplu, în anul 2011 s-au
înregistrat în medie 75–80 de zboruri pe zi şi o medie de 3.300 de pasageri, faţă de
anul 2005 când se înregistrau în medie 20–25 zboruri/zi şi o medie de până la 1.000 de
pasageri (Tabelul 2.42).
Tabelul 2.42
Structura traficului de pasageri care au utilizat serviciile aeroportului Timişoara în
anul 2011
- număr pasageriTip Transport
TOTAL
Îmbarcaţi
Debarcaţi
Tranzit
Comercial
1227943
614218
613725
1234
Internaţional, din
924224
461671
462553
321
care:
1. curse regulate
908811
453255
455556
2 . curse
15413
8416
6997
321
neregulate
Intern, din care:
303719
152547
151172
913
1. curse regulate
301208
151346
149862
184
2 . curse
2511
1201
1310
729
neregulate
Sursa: INS, Transportul aeroportuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012

În orele de vârf ale traficului, numărul de mişcări aeronave ajunge, în mod frecvent, la
16-18/oră, capacitatea aeroportului fiind de 22/oră (la platformă), urmând a se ajunge în
anul 2015 la 45/oră. Numărul anual de pasageri (intrări-ieşiri) şi mişcări aeronave a
evoluat după cum se prezintă în Tabelul 2.43.
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Tabelul 2.43
Traficul pe aeroportul Timişoara, în perioada 2006-2011
An

Pasageri
(total)

Dinamica (%)

Mişcări
aeronave

Dinamica
(%)

2006

753934

▲ 23.2

21917

▲ 18,2

2007

849171

▲ 14.2

23321

▲ 6,7

2008

890137

▲ 4.3

24093

▲ 3,1

2009

973624

▲ 9.4

24261

▲ 1,4

2010

1139133

▲ 16,9

25278

▲ 3,8

2011

1202925

▲ 5,6

23151

▼ 8,2

Dintre destinaţiile predilecte ale zborurilor de pe aeroportul internaţional „Traian
Vuia” din Timişoara, Bucureşti şi München sunt cele mai frecvente (Tabelul 2.44)
Tabelul 2.44
Destinaţiile cel mai des operate de pe aeroportul Timişoara
Destinaţie

Aeroport

Zboruri săptamânale
(dus-întors)
Aprilie 2012

Companii aeriene

Bucureşti

Aeroportul Internaţional
„Henri Coandă” Bucureşti

86

TAROM, Carpatair

München

Aeroportul München Franz
Josef Strauß

52

Lufthansa, Carpatair

Viena

Aeroportul Internaţional
Viena

24

Austrian
Airlines, TAROM

Milano

Aeroportul Internaţional
Milano-Bergamo

18

Carpatair, Wizz Air

Roma

Aeroportul Internaţional
Roma Fiumicino

16

Carpatair, Wizz Air

Veneţia

Aeroportul Internaţional
Veneţia, Aeroportul
Internaţional Treviso

14

Carpatair, Wizz Air

Sursa:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aeroportul_Interna%C8%9Bional_Timi%C8%99oara__%E2%80%9ETraian_Vuia%E2%80%9D
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La traficul aeroportuar pentru marfă, aerogara din Timişoara înregistra, la nivelul anului
2011, un număr de peste 23.000 de aeronave, pe relaţii interne şi internaţionale (Tabelul
2.45).
Tabelul 2.45
Structura traficului aerian de mărfuri specific aeroportului Timişoara, în anul 2011
-toneTip Transport
TOTAL
Încărcate
Descărcate
Mişcări
aeronave
Comercial
1295
815
480
23254
Internaţional, din
1280
802
478
16648
care:
1. curse regulate
1238
769
469
15803
2 . curse
42
33
9
845
neregulate
Intern, din care:
15
13
2
6606
1. curse regulate
13
11
2
6301
2 . curse
2
2
305
neregulate
Sursa: INS, Transportul aeroportuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012

Este evident, din tabelul T5 că traficul de mărfuri prevalează, pentru aeroportul din
Timişoara, pe relaţiile internaţionale, cel pentru destinaţii interne fiind nesemnificativ.
Detaliind, însă, pe destinaţii, după aeroportul Otopeni din Bucureşti, cele mai multe curse
cu originea aeroportului din Timişoara (pasageri şi mărfuri) sunt către Iaşi, Craiova şi
Bacău (Tabelul 2.46).
Tabelul 2.46
Destinaţii interne ale curselor aeriene cu originea pe aeroportul Traian Vuia din
Timişoara
Aerportul
de
destinaţie
Arad
Bacău
Bucureşti,
Băneasa
Cluj
Constanţa
Craiova
Iaşi
Oradea
Bucureşti,
Otopeni
Satu Mare

Număr
zboruri

Curse regulate
Pasageri
(număr)

Mărfuri
(tone)

Număr
zboruri

Curse neregulate
Pasageri
Mărfuri
(număr)
(tone)

5
273
25

57
8826
4

2
5

30
14
29

13
764
56

-

181
159
275
299
1
1734

4511
4632
9898
14657
104253

4

17
1
15
4
7
13

113
2
50
19
4
15

2
-

-

-

-

1

-

-
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Sibiu
189
4508
12
Suceava
1
Târgu
6
Mureş
Tulcea
2
TOTAL
3141
3141
11
152
Sursa: INS, Transportul aeroportuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012

100
6
58

-

1
1201

2

Referitor la consumurile energetice, la nivel naţional, în perioada 2000-2010 s-a
înregistrat o creştere spectaculoasă, de peste 18 ori, în dezacord total cu tendinţele
europene (media UE27 este în scădere cu 5,9%) sau Bulgaria (în scădere cu 28,6%) –
Tabelul 2.47.
Tabelul 2.47
Evoluţia consumurilor energetice pentru transportul aerian, intern
-mii tep1ZONA
2000
2005
2010
Evoluţie
2000-2010
(%)
România
6
12
111
1850
UE 27
7038
7090
6620
-5,9
Ungaria
0
3
0
0
Bulgaria
21
13
15
-28,6
1 – tep – tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil convenţional – 0,7 tep)
Sursa: Eurostat, 2012 şi prelucrări
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdtr250)
La nivelul transporturilor aeriene internaţionale, România respectă tendinţa europeană de
creştere, cu un ritm mai accentuat decât media UE (31,7% faţă de 12,2%) dar mult mai
mic decât al Bulgariei (208,8%) şi mult mai bun decât al Ungariei, unde se observă o
scădere cu 1,7% (Tabelul 2.48)
Tabelul 2.48
Evoluţia consumurilor energetice pentru transportul aerian, internaţional
-mii tep1ZONA
2000
2005
2010
Evoluţie
2000-2010
(%)
România
126
126
166
31,7
UE 27
38487
43440
43181
12,2
Ungaria
234
261
230
-1,7
Bulgaria
80
188
167
208,8
1 – tep – tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil convenţional – 0,7 tep)
Sursa: Eurostat, 2012 şi prelucrări
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(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdtr250)
2.2.4. Transportul naval
Dunărea constituie o componentă esenţială a strategiei transporturilor multimodale,
constituind o alternativă viabilă, din punctul de vedere al eficienţei, costurilor şi al
gradului redus de poluare, comparativ cu transportul rutier, având un mare potenţial de
transport neutilizat. Marele dezavantaj al transporturilor fluviale îl constituie, însă, durata
relativ lungă a parcursului, comparativ cu transportul rutier, dar, în cazul adoptării unor
măsuri-suport şi prin internalizarea costurilor externe pentru toate modurile, transportul
fluvial poate deveni mult mai atrăgător.
La nivel naţional transportul de marfă pe apele interioare a cunoscut o evoluţie relativ
constantă (Tabelul 2.49) în privinţa volumului de marfă transportat.
Tabelul 2.49
Evoluţia principalilor indicatori ai transportului de marfă pe apele interioare ale
României, în perioada 2005-2010
Indicatorul UM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mărfuri
Mii tone
33.648 29.304 29.425 30.295 24.743
32.088
transportate
Parcursul
Mil.tone8.438 8.158 8.195 8.687 11.765
14.317
mărfurilor
km
Sursa Anuarul Statistic al României, 2011 şi www mt.ro
Principalele probleme ale porturilor româneşti dunărene sunt legate de starea
infrastructurii portuare şi de dotările tehnologice existente care, în cele mai multe cazuri,
sunt deficitare.
Marea parte a flotei româneşti este formată din barje cu clasă maritimă (44%), care le dă
posibilitatea de a accesa porturile maritime şi din barjele fluviale (mărfuri generale şi
vrac, tanc şi barje deschise). În total, barjele constituie principala categorie de nave
nepropulsate şi formează aproximativ 65% din totalul flotei româneşti.
Remorcherele, împingătoarele şi navele mixte alcătuiesc împreună circa 16% din totalul
flotei, ceea ce reprezintă o bună proporţie în raport cu navele nepropulsate, asigurând o
medie de 4 nave la o navă propulsoare. Prin urmare, structura de bază a flotei fluviale
româneşti (81% din total) cuprinde unităţi de transport care pot forma convoaie cu o
medie de 4 barje.
Navele de pasageri reprezintă o mică parte din flotă, circa 3%.
Din punct de vedere al capacităţii de transport, din totalul de 1.160 nave nepropulsate,
cea mai mare categorie o reprezintă barjele cu tonaje cuprinse între 750-1.250 tdw şi
1.250-1.750 tdw (circa 60%) în timp ce navele nepropulsate cu tonaje sub 750 tdw
122

reprezintă circa 20% din totalul flotei iar cele cu tonaje de peste 2.750 tdw reprezintă
circa 10% din total.
Din cele două categorii de tonaje în care se înscrie majoritatea navelor nepropulsate, în
prima se află, în majoritate, barjele fluviale (65%) în timp ce din a doua categorie fac
parte cu preponderenţă barjele cu clasă maritimă (92%); de asemenea navele
nepropulsate cu tonaje de peste 2.750 tdw sunt, practic, în totalitate barje cu clasă
maritimă (cu excepţia unui tanc petrolier).
Această structură reflectă cele trei mari direcţii în care s-a dezvoltat flota fluvială
românească:
v efectuarea de servicii de transport fluvio-maritime, în principal din
portul Constanţa utilizând canalul Dunăre-Marea Neagră cu nave cu clasă
maritimă şi capacităţi de transport medii şi mari (548 barje cu tonaje de
peste 1.250 tdw reprezentând circa 85% din totalul barjelor cu clasă
maritimă);
v efectuarea de servicii de transport pe Dunăre, în special pe cursul mediu
şi superior al fluviului cu nave de mică sau medie capacitate (299 barje
fluviale cu tonaje sub 1.250 tdw din totalul de 231);
v efectuarea de servicii de manevră în porturile fluviale româneşti
Referitor la barjele fluviale, tonajul redus al acestora este determinat de adâncimea mică a
apei în zona Bala-Borcea care restricţionează în mod drastic pescajul şi încărcătura
acestora, mai ales în timpul perioadelor secetoase.
Pentru corectarea acestei situaţii, sunt prevăzute lucrări hidrotehnice de amploare în
această zonă, finanţate din fonduri europene. Realizarea acestor lucrări poate mări, în
mod semnificativ, perioadele de navigaţie în zonă, creşterea siguranţei transportului şi pot
determina creşterea capacităţilor de transport a barjelor fluviale şi implicit a eficienţei şi
competitivităţii transportului fluvial pe Dunărea de jos.
Deşi într-o mică măsură, flota fluvială asigură şi servicii de stocare şi transport produse
lichide în vrac (cu cele 49 tancuri din care 15 de stocare şi 23 de barje tanc), precum şi
transportul de vagoane şi vehicule rutiere cu 22 nave de tip ferry.
O pondere deloc de neglijat o are şi transportul materialelor şi echipamentelor de
construcţii care este asigurat cu 119 gabare (circa 10% din totalul flotei).
În ceea ce priveşte navele propulsate, acestea sunt alcătuite în marea lor majoritate din
împingătoare şi remorchere împingătoare (68%) şi din remorchere (26%), acestea din
urmă folosite cu preponderenţă în porturile fluviale româneşti. Analizând puterea
motoarelor principale care determină capacitatea de tracţiune (împingere) şi viteza de
circulaţie, majoritatea împingătoarelor şi remorcherelor-împingătoare se situează în gama
de puteri cuprinse între 1.000-1.500 kw (48 nave) şi 1.500-2.000 kw (47 nave),
reprezentând circa 38% din totalul navelor autopropulsate. Din aceste categorii,
majoritatea este reprezentată de împingătoare – circa 97%.
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O bună parte din flota de remorchere, remorchere-împingătoare şi de împingătoare,
respectiv circa 41% din totalul flotei autopropulsate, au puteri sub 500 kw, marea
majoritate a acestora fiind constituită din remorchere şi remorchere-împingătoare – circa
75%.
Ceea ce poate constitui un motiv de îngrijorare, este vârsta înaintată a flotei fluviale
româneşti, aproape 90% având o vechime de peste 18 ani. Mai mult de jumătate din flotă
are o vechime de peste 25 ani, în timp ce navele relativ noi (cu o vechime sub 15 ani)
reprezintă numai 2% din totalul flotei fluviale româneşti.
Conform Eurostat, numărul de operatori fluviali de transport marfă din România era în
anul 2004 de 121 societăţi, faţă de 23 în Ungaria74 şi 3.545 în Olanda. Aceeaşi sursă arată
că, la nivelul anului 2004, numărul de personal angajat în cadrul flotei fluviale româneşti
era de 4.121 persoane faţă de 1.304 în Ungaria, de 12.213 în Olanda şi 36.746 angajaţi pe
total mod de transport.
Pentru Regiunea Vest, singurul port care are activitate de transport fluvial de mărfuri
(conform Institutului Naţional de Statistică) este cel de la Moldova Veche unde în anul
2011 a fost înregistrat un volum total de 28 mii tone mărfuri transportate, reprezentând o
creştere cu 310% faţă dea nul 201075. Întreaga activitate din Portul Moldova Veche a fost,
tot la nivelul anului 2011, specifică descărcării de mărfuri, dintre care 85,7% pe relaţia de
trafic internaţional şi doar 14,3% la intern. De altfel, din perspectiva volumului de
mărfuri derulat, acest port ocupă unul dintre ultimele locuri, la nivel naţional devansând
doar proturile din Hârşova, Bechet şi Luminiţa şi fiind doar la 0,33% din volumul de
mărfuri desfăşurat în portul Constanţa sau 1, 54% din cel al portului din Turnu-Severin.
Aceleaşi tendinţe se respectă şi faţă de indicatorul parcursul mărfurilor unde portul
Moldova Veche, la nivelul anului 2011, are o cifră de 2334 mii tone-km, la jumătate faţă
de anul 2010, devansând doar porturile din Luminiţa şi Hârşova. Semnificativ este că, la
acest indicator proporţia între destinaţiile intern şi internaţional se schimbă, în favoarea
parcursului intern cu 81,4% din total, la internaţional înregistrându-se doar 18,6%.
Pe tipuri de mărfuri, în Regiunea Vest au fost descărcate, la nivelul anului 2011, dintr-un
total de 12.000 tone, 4.000 din categoria metalelor de bază, produse fabricate din metal şi
8.000 din categoria echipamentelor pentru transport. La activitatea de încărcare mărfuri
Regiunea Vest se situează sub nivelul de 0,5 mii tone şi nu este cuprinsă, ca activitate, în
datele statistice.
Referitor la performanţele transportului fluvial, conform Comisiei Europene, cifra de
afaceri în activitatea de transport fluvial a fost, la nivelul anului 2004 de 99 milioane euro
pentru operatorii fluviali români, de 60 milioane de euro pentru cei maghiari şi de 1.443
milioane de euro pentru operatorii fluviali olandezi.
74

Au fost luate ca exemple Ungaria ca ţară riverană Dunării şi provenind din blocul socialist, integrată în
2004 în Uniunea Europeană şi Olanda, ţara cu cea mai notabilă activitate în domeniul transportului fluvial
european.
75
Sursa: INS, Transportul portuar de mărfuri şi pasageri în anul 2011, 2012
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Din aceeaşi sursă rezultă că operatorii români au efectuat, la nivelul anului 2004, 7.000
milioane tone-km, în timp ce operatorii unguri au efectuat 1.900 milioane tone-km iar cei
olandezi 43.100 milioane ton-km din totalul de 128.500 milioane tone-km înregistraţi la
nivelul întregii Uniuni Europene.
Datele anterioare permit să se tragă concluzia că flota românească are o poziţie mijlocie
în ansamblul transporturilor fluviale europene, dar şi că există încă importante resurse de
îmbunătăţire a activităţii şi a performanţelor acesteia.
2.2.5. Transportul intermodal
Transportul multimodal, datorită multiplelor avantaje pe care le prezintă, atât din punct
de vedere economic cât şi al protecţiei mediului – posibilitatea optimizării consumurilor
energetice, reducerea semnificativă a aglomerării şi ambuteiajelor pe căile rutiere,
simplificarea operaţiilor birocratice ( un singur transportator pe întreg lanţul, un singur
act de însoţire a mărfii etc) – constituie, în opinia noastră, o alternativă viabilă la situaţia
actuală, caracterizată, în principal, de un dezechilibru profund între transportul rutier şi
celelalte moduri de transport. Implicaţiile economice şi sociale sunt enorme.
Transferul unei cantităţi cât mai mari de marfă dinspre transportul rutier spre celelalte
moduri de transport şi, în principal, spre cel feroviar constituie şi pentru România o
prioritate. Această rebalansare a modurilor de transport poate fi obţinută prin încurajarea
transportului multimodal.
Dezechilibrul major existent între transportul rutier şi celelalte moduri de transport s-a
accentuat continuu, determinând creşteri permanente ale consumurilor de combustibili
neregenerabili şi ale gradului de poluare al mediului, contribuind la dezechilibrul balanţei
comerciale a României.
Optimizarea utilizării modurilor de transport prin luarea unor măsuri care să încurajeze
transportul multimodal, constituie o alternativă la situaţia actuală, procesul de dezvoltare
a transportului multimodal constituind o preocupare permanentă a Uniunii Europene,
transpusă în cerinţele formulate la nivel european privind rebalansarea modurilor de
transport.
Analiza exporturilor şi importurilor româneşti pe moduri de transport ( Figurile 2.30 şi
2.31) prezintă în principal aceleaşi trăsături cu cele înregistrate de comerţul internaţional
al României. Există unele elemente specifice:
- scăderea mai accentuată a transporturilor navale şi rutiere, atât la import cât şi la
export, comparativ cu transporturile feroviare şi cele navale;
- menţinerea transportului rutier la un nivel foarte ridicat, scăderea înregistrată în anul
2009 fiind mai accentuată în cazul importurilor.
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Sursa Prelucrări date Anuarul statistic al României, 2011

Din analiza evoluţiei comerţului exterior al României, în perioada 2005-2009, pe moduri
de transport rezultă următoarele aspecte majore:
- menţinerea pe un trend permanent crescător a ponderii transporturilor rutiere în
întreaga perioadă analizată, chiar şi în condiţiile anului 2009, în care, atât exportul cât
şi importul , au cunoscut scăderi semnificative, ca volum total;
- scăderea continuă a ponderii transportului feroviar;
- transportul maritim a avut aceiaşi evoluţie volumul total al comerţului exterior
românesc, crescând/scăzând în acelaşi ritm;
- ponderea transportului fluvial a cunoscut un trend, în general, crescător, dar se
menţine la valori foarte scăzute, în comparaţie cu celelalte moduri de transport.
Figura 2.31
Evoluţia importurilor pe moduri de transport, în România,
- în perioada 2005-2009

Sursa: Prelucrări date Anuarul statistic al României, 2011
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Putem aprecia că modurile de transport pe căile ferate şi pe apele interioare au rezerve
mari de dezvoltare, existând premisele, din punctul de vedere al capacităţii de transport,
de a rebalansa ponderile modurilor de transport prin dezvoltarea transportului
multimodal.
Figura 2.32
Evoluţia exportului României, în perioada 2005-2009, în unele ţări europene

Sursa Prelucrări date Anuarul statistic al României, 2011
Totodată se remarcă principalele axe de comerţ exterior a României care sunt orientate
spre vestul continentului european pe direcţia principalelor magistrale TEN-T care străbat
teritoriul României (Figurile 2.32 şi 2.33). Darea în funcţiune a tronsoanelor care trec pe
teritoriul naţional ar permite creşterea competitivităţii transporturilor româneşti, şi
implicit, noi oportunităţi de dezvoltare a comerţului exterior al României cu statele
Uniunii Europene.
Figura 2.33
Evoluţia importurilor din unele ţări europene în perioada 2005 – 2009

Sursa Prelucrări date Anuarul statistic al României, 2011
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Dezvoltarea transportului multimodal la nivel regional, va facilita transferul unei părţi
importante a mărfurilor transportate în prezent pe arterele rutiere către transportul
feroviar şi cel fluvial, moduri de transport care permit reducerea semnificativă a
consumurilor energetice şi implicit, reducerea poluării. Utilizarea intensivă a coridoarelor
europene Rin-Main-Dunăre, pentru transportul fluvial (axa prioritară TEN-T 18) şi
feroviar (axa prioritară TEN-T 22) va crea premisele descongestionării semnificative a
traficului rutier şi a promovării unui sistem de transport durabil în România. Dezvoltarea
transporturilor multimodale la nivel naţional implică o modernizare rapidă a
infrastructurii feroviare şi fluviale şi a conexiunilor dintre diversele moduri de transport
care să facă posibil transferul şi transportul mărfurilor şi pasagerilor în condiţii de deplină
siguranţă, rapid şi eficient la nivelul cerinţelor standardelor europene din domeniu. Un rol
deosebit în configurarea unui sistem performant de transporturi multimodale la nivel
naţional, revine portului Constanţa care constituie, atât pentru România, cât şi pentru
ţările din Europa Centrală, principala poartă a comerţului exterior.
Transportul multimodal constituie un factor de optimizare a transporturilor, el bazându-se
pe utilizarea cu prioritate a avantajelor competitive pe care le prezintă diversele moduri
de transport – flexibilitatea şi rapiditatea transportului rutier, consumuri energetice reduse
pe tona de marfă transportată şi, implicit, gradul redus de poluare în cazul transporturilor
feroviare şi navale şi timpul redus în care marfa ajunge la destinaţie, în cazul
transporturilor aeriene
Pentru a se alinia cerinţelor europene în domeniul transporturilor multimodale, România
trebuie să-şi concentreze investiţiile spre sectorul feroviar, pentru a realiza o
infrastructură care să asigure viteze mari de deplasare pe coridoarele speciale destinate
transportului de marfă şi să realizeze, în principal, pe aceste coridoare, puncte de transfer
multimodal performante. În acelaşi timp, la nivel legislativ, devine necesară aplicarea
principiului poluatorul plăteşte, internalizarea externalităţilor la nivelul tuturor modurilor
de transport, creând premisele reaşezării costurilor din transport la nivele cât mai
apropiate de realitate. Taxele şi tarifele plătite de transportatori trebuie să includă
costurile poluării şi ale dezvoltării şi întreţinerii infrastructurii. O taxare corectă va
determina utilizarea mai eficientă a infrastructurii şi o sursă suplimentară de fonduri
pentru investiţii.
Competiţia dintre diversele moduri de transport se va desfăşura pe noi coordonate, mai
echitabile, ceea ce va da un impuls important dezvoltării transportului multimodal,
deoarece, competitivitatea apropiată a diverselor moduri de transport va determina
beneficiarii transportului să aleagă varianta optimă pe baza costurilor sociale minime.
La nivelul anului 2011, transportul multimodal, la nivel naţional, deţinea o pondere foarte
redusă, în ceea ce priveşte transportul de marfă. Există elementele de bază –
infrastructură rutieră, feroviară, navală şi un număr important de terminale – dar stadiul
de dezvoltare şi modernitate al acestei infrastructuri este departe de cerinţele actuale. În
aceste condiţii devine dificilă, dacă nu imposibilă, alinierea sectorului multimodal
naţional la cerinţele Uniunii Europene. Aşa cum am mai precizat, transportul multimodal
nu a constituit, până în prezent, un domeniu prioritar pentru statul român, datorită unei
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multitudini de factori, de ordin obiectiv şi subiectiv, care au influenţat negativ ritmul şi
volumul investiţiilor în infrastructura de transport specifică.
În România, segmental de piaţă al transporturilor multimodale, atât cât este el
actualmente, este ocupat atât de operatori naţionali publici - S.C. CFR „TRANSAUTO”
SA, în calitate de operator terminal transport combinat şi SNTFM „CFR Marfă” SA, în
calitate de proprietar şi operator naţional feroviar de marfă – cât şi de operatori privaţi.
Pe piaţa românească a transporturilor multimodale participă şi o serie de societăţi cu
experienţă în domeniu, dintre care amintim:
- Delamode Logistics SRL care asigură servicii de transport şi logistică pe întreg lanţul,
de la producător la beneficiar, pe toate modurile de transport - rutier, feroviar, naval şi
aerian. De asemenea organizează şi asigură transportul feroviar de containere pe relaţia
Constanţa Port Sud - Bucureşti Sud (în medie, săptămânal). Începând cu anul 2008 şi-a
creat propria divizie de transporturi multimodale deţinând şi un terminal feroviar de
containere, în Bucureşti.
- Inter Ferry Boats care organizează trenuri de containere pe relaţiile Genk
(Belgia)–Oradea şi Sopron (Ungaria)–Arad- Bucureştii Noi. Interesant de remarcat este
că, o parte din aceste trenuri, sunt operate în România de filiala locală a transportatorului
naţional din Germania – Deutsche Bahn. Acelaşi operator asigură transportul pe relaţia
Anvers (Belgia)–Sopron (Ungaria) în sistem multimodal. Terminalul de la Sopron
asigură distribuţia containerelor spre terminale din Grecia, Turcia, România, Austria etc.
Interesant este faptul că că toată această marfă, destinată Europei Centrale vine, pe ruta
nordică, din orient, în loc să intre prin portul Constanţa şi să tranziteze România.
(www.interferryboats.be,2011)
În primele 8 luni ale anului 2010, traficul de marfă în unităţi de transport intermodal
(UTI), derulat de operatorul naţional de transport feroviar de marfă SNTFM „CFR
Marfă” SA, reprezenta 7,7% din totalul mărfurilor transportate de către acesta. Din acest
total, doar 1% reprezintă traficul derulat numai prin terminalele operatorului naţional de
transport feroviar de marfă.
Previziunile intermodale pentru România indică un volum de transport intermodal în/prin
România de 1,2 milioane TEU76 (corespunzător la 0,7 milioane unităţi UTI) până în anul
2020.
Principalele caracteristici ale pieţei de transport containerizat pot fi sintetizate astfel:
A. Timpii mari de transport pe calea ferată în raport cu transportul pe căile rutiere
Principalele rute feroviare puse la dispoziţie spre utilizare de către administratorul
naţional al infrastructurii feroviare în traficul de containere sunt concentrate pe relaţiile:
• Curtici – port Constanţa (via Predeal),
• Curtici – Giurgiu Nord (via Livezeni),
• Curtici – Giurgiu Nord (via Predeal),
76

TEU - twenty foot equivalent unit - unitate de măsură utilizată în transportul intermodal, echivalentă cu
20 picioare, aproximativ 10 tone brute. Respectiv 1 TEU = 9,8 tone brute
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•
•
•
•
•
•

Stamora Moraviţa – Bucureştii Noi,
Episcopia Bihor – Oradea Est,
Curtici – Bucureştii Noi (via Livezeni),
Giurgiu Nord – Bucureştii Noi,
Constanţa – Suceava,
Constanţa – Dorneşti.

Timpul mediu de parcurs al unui container pe vagon depăşeşte timpul de parcurs al
containerului încărcat pe mijloace de transport rutier, atât datorită lucrărilor de reabilitare
a infrastructurii feroviare de pe aceste secţiuni cât şi datorită întârzierilor în
transferul/manipularea/gruparea şi expedierea containerelor din terminale.
B. Lipsa subvenţiilor şi a investiţiilor în infrastructura terminalelor existente şi a
conexiunilor aferente acestora în scopul folosirii eficiente şi la capacitate maximă a
terminalelor existente
Absenţa unui sprijin financiar acordat companiei SNTFM „CFR Marfă” SA, proprietarul
suprastructurii şi al facilităţilor din terminalele feroviare proprii, împiedică reabilitarea
acestor terminale (modernizarea clădirilor, a platformelor de depozitare a UTI, a căilor de
rulare a macaralelor, a căilor de acces în terminal, a reţelelor de apă şi electricitate, etc),
dotarea terminalelor cu utilaje şi echipamente de manipulare pentru sarcini utile de 40 tf
şi UTI, încărcătoare frontale dotate cu spreader telescopic hidraulic şi sistem piggy-back,
sisteme IT (calculatoare, internet, etc) şi, în consecinţă, relansarea transportului
intermodal
Aceste puncte slabe ale pieţei de transport combinat au determinat:
a) Diminuarea activităţii de pe piaţa tradiţională de transport de marfă în sectorul
feroviar (expediţii de mărfuri containerizate pe distanţe lungi) în favoarea sectorului
rutier.
În prezent, atât operatorul naţional de transport feroviar de marfă – SNTFM „CFR
Marfă” SA, cât şi ceilalţi operatori feroviari privaţi sunt în competiţie directă cu
operatorii de transport rutier care, în condiţiile unei pieţe libere de transport, întâmpină o
rezistenţă minimă în termeni de acces pe piaţă, tarife, etc. În consecinţă, clienţii de pe
piaţa de transport aleg ca transportul de marfă (în containere) să se facă preponderent pe
drumurile publice, fiind mai puţin costisitor.
b) Fragmentarea pieţei de transport feroviar şi diminuarea activităţii societăţii
SNTFM „CFR Marfă” SA pe piaţa tradiţională de transport containerizat de marfă
Acest lucru s-a produs pe fondul liberalizării pieţei de transport feroviar de marfă
şi a concurenţei operatorilor de transport feroviar.
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c) Reticenţa unor clienţi faţă de traficul combinat şi pierderea segmentului de
transport tip RO–LA
Tehnologia utilizată pentru exploatarea trenurilor RO–LA77 este costisitoare şi necesită
subvenţii de peste 50% din totalul costurilor de transport.
Un calcul estimativ a subliniat că, în prezent, costurile totale de transport ale
autotrenurilor rutiere (TIR-uri) pe rute feroviare în sistem de tip RO–LA, incluzând
tariful de utilizare a infrastructurii, costurile de remorcare şi alte costuri depăşesc
costurile totale de transport ale acestora pe drumurile publice. Acest lucru se explică pe
de o parte datorită faptului că întreţinerea infrastructurii feroviare se realizează
preponderent pe baza tarifului de acces perceput operatorilor feroviari, iar pe de altă parte
datorită nivelului redus al taxei de drum (rovinietelor) care nu reflectă decât parţial
costurile de întreţinere a infrastructurii rutiere.
Rezultă că, operatorul SNTFM „CFR Marfă” SA, în condiţiile economiei de piaţă, nu-şi
permite să suporte din surse proprii atragerea şi susţinerea unui produs RO–LA pe
relaţiile mai susmenţionate fiind necesară o susţinere legislativă pe bază de subvenţii
guvernamentale.
În concluzie, considerăm că principalele probleme cu care se confruntă operatorii de
transport multimodal sunt următoarele:
- nivelul scăzut al investiţiilor destinate retehnologizării terminalelor şi
îmbunătăţirii infrastructurii de acces a celorlalte moduri de transport.
- ineficienţa economică a liniilor de ferrybot dintre Constanţa şi porturile din
Georgia şi Turcia.
- starea precară a infrastructurii feroviare naţionale ceea ce a determinat existenţa
unor costuri mari de operare. Relevant, din acest punct de vedere, este transportul
containerizat pe ruta Genk (Belgia) – Oradea, care se desfăşoară pe calea ferată,
iar de la Oradea la Bucureşti este preferată varianta mai ieftină, transportul rutier
- dispariţia segmentului de transport RO-LA datorită, în primul rând, a diferenţelor
mari de costuri în comparaţie cu transportul rutier
- concurenţa, din ce în ce mai mare, a operatorilor particulari, ca urmare a
liberalizării pieţei de transport atât pe segmentul rutier cât şi pe cel feroviar.
Transportul multimodal la nivel naţional se poate dezvolta pornind de la infrastructura
existentă, dar volumul investiţiilor necesare este considerabil.
2.2.6. Dezvoltare durabilă a transporturilor
Tansporturile contribuie în mod direct la dezvoltarea economică şi la formarea viitoarei
pieţe unitare specifice, la nivelul Uniunii Europene. Din nefericire, multiplele efecte
pozitive, induse pe plan ecomomic de sectorul transporturi, sunt atenuate semnificativ de
apariţia unor efecte secundare – poluare, accidente, congestionarea circulaţiei etc – care
77

RO-LA = „Rollenden Landstrasse” („şosea rulantă”); transport combinat care utilizează modul rutier
pentru deplasările terminale şi modul feroviar pentru distanţa principală, vehiculul rutier fiind urcat şi
deplasat pe o platformă feroviară
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determină incoveniente majore la nivel economic şi social. Costurile asociate acestor
factori sunt denumite generic costuri externe.
Internalizarea costurilor externe constituie o problemă deosebit de importantă la nivelul
U.E. datorită, în primul rând, creşterii alarmante a efectelor negative privind poluarea.
Situaţia actuală în care întreaga societate plăteşte pentru efectele negative produse de
transportatori nu poate continua la infinit. Transportatorii trebuie, în procesul de luare a
deciziei, să ţină cont de externalităţile generate de activitatea lor şi să le achite, prin
intermediul costurilor sociale totale generate de acest tip de activitate.
U.E. urmăreşte de mai mult de 15 ani găsirea unor soluţii optime pentru a rezolva
problema internalizării costurilor externe din transporturi. În această perioadă s-au
efectuat studii complexe care au încercat să cuantifice costurile externe aferente
transporturilor, astfel încât, problematica internalizării externalităţilor din transporturi să
fie inclusă în politicile europene. Amintim aici Cartea albă a strategiilor din transporturi
(Time to decide, 2001) şi raportul Keep the Europe moving, 2006.
Principalele aspecte semnalate în cele mai recente studii europene privind costurile
externe datorate transporturilor, sunt următoarele:
o Anual costurile externe însumează între 6% şi 10% din PIB-ul U.E;
o 80% din costurile externe totale sunt produse de transporturile rutiere;
o Creşterea continuă a costurilor externe, ca urmare a dezvoltării permanente a
comerţului intra şi extra comunitar şi, în primul rând, a volumului traficului rutier;
o Necesitatea reorientării transporturilor spre modurile de transport care provoacă
costuri externe reduse – feroviar şi naval;
o 27% din gazele cu efect de seră provin din transport, 75% din acestea fiind
datorate transportului rutier.
În acest context, devine stringentă implementarea unor politici europene care să
urmărească internalizarea costurilor externe din transporturi şi mai ales a transporturilor
rutiere. Aceste politici trebuie să transmită un mesaj puternic către transportatori, astfel
încât, ponderea transporturilor feroviare şi navale să crească semnificativ în următorii ani.
Pentru a forţa transportatorii să pună în aplicare politicile europene din domeniu, se
urmăreşte aplicarea unor instrumente de ordin legislativ şi fiscal.
Costurile externe generate de diversele moduri de transport sunt prezentate, sintetic, în
figura 2.34.
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Figura 2.34
Valoarea costurilor externe pentru diferite moduri de transport

Sursa : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database
(octombrie 2009)
Estimările realizate la nivelul U.E. arată că transporturile rutiere au produs în anul 2006
costuri externe de circa 300 miliarde euro. (Figura 2.35).
În general, activitatea unui agent economic din transporturi, eficienţa sa, depinde de o
multitudine de factori, interni şi externi. Externalităţile apar atunci când activitatea unui
agent economic nu depinde, în exclusivitate, de variabilele al căror control îl deţine, ci şi
de o serie de variabile, ce nu intră în sfera activităţii sale decizionale.
Putem aprecia că externalităţile apar ca urmare a imposibilitaţii stăpânirii tuturor
variabilelor din funcţia de producţie (consum), de către producătorul (consumatorul)
respectiv. Variabilele care generează externalităţi, pot face obiectul unei apropieri private
(individuale) sau publice (colective).
Efectul externalităţii este dependent însă, de comportamentul specific, adoptat de agentul
receptor. Totodată, manifestarea externalităţii presupune un mediu de transmisie,
respectiv un suport (fizic sau nu) al acesteia.
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Figura 2.35
Valori ale diferitelor costuri externe datorate transportului rutier din Europa

Sursa : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database
(octombrie 2009)
Externalităţile generează interdependenţe între cei care le produc şi cei care suportă
efectele lor. Identificarea interdependenţelor între producători, între consumatori, între
unii şi alţii, trebuie să se facă ţinând cont de condiţiile de exprimare, de manifestare a
comportamentului ce stă la originea externalităţii. Este necesar, totodată, să distingem
printre aceste interdependenţe, pe acelea care generează efecte de preţ, transmise între
sursa de emisie şi receptor, prin intermediul pieţei, dar şi pe acelea care nu exercită astfel
de efecte de preţ în cadrul uneia sau a mai multor pieţe.
Externalităţile datorate transporturilor, apar atunci când un utilizator (transportator) nu
suportă, în totalitate, costurile specifice activităţii sau nu beneficiază de totalitatea
avantajelor ce se obţin.
Delimitarea costurilor interne de cele externe, se face în funcţie de natura acţiunilor
specifice. Astfel, dacă un utilizator achită utilizarea unei resurse (infrastructura,
combustibilul etc.), costurile asociate acestei acţiuni sunt considerate ca fiind interne. În
mod contrar, dacă utilizatorul influenţează mediul altor indivizi, fără a achita
contravaloarea acestei acţiuni (poluarea aerului de exemplu), costurile sunt considerate ca
fiind externe. Tabelul 2.50 prezintă o clasificare a costurile sociale interne şi externe pe
baza cheltuielilor de transport specifice, în timp ce Tabelul 2.51 evidenţiază
beneficiarii/plătitorii neincluderii costurilor externe în costul transportului.
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Tabelul 2.50.
Clasificarea costurilor sociale de transport
Natura costurilor
de transport
Cheltuieli de transport,
propriu-zise
Costurile infrastructurii
Costurile accidentelor
Costurile de poluare a
mediului
Costurile datorate
aglomerărilor

Costuri sociale
Interne (individuale)
Externe
Costurile combustibililor, a
Costuri suportate de societate
vehiculelor etc.
(gratuitatea parcării de ex.).
Taxe: pe vehicule, pe
Costuri neacoperite suportate de
carburanţi etc.
societate
Asigurări, costuri legate de
Costuri neacoperite (suferinţa,
asistenţa medicală etc.
durerea impusă altor indivizi etc.)
Costul prejudiciilor
Costuri neacoperite (zgomotul
personale ale utilizatorilor
impus altor indivizi etc.)
Costuri legate de valoarea
Costurile pierderilor de timp
timpului
impuse altor indivizi

Importanţa externalităţilor datorate transporturilor, variază considerabil cu modul de
transport analizat, precum şi cu locul şi data la care se fac investigaţiile. De aceea, este
binevenită o anumită prudenţă în generalizarea aspectelor evidenţiate de un caz sau altul.
Pe baza studiilor efectuate până în prezent, rezultă că cele mai importante externalităţi
sunt cele referitoare la: fenomenele datorate aglomerărilor, accidentelor, poluării chimice
(în special a aerului) şi celei fonice. Nu trebuie însă minimizată importanţa costurilor
specifice deteriorării infrastructurii.
Tabelul 2.51
Costurile externe produse de transportul rutier
Categoria
costului

Elementele
costului

Puncte
evaluate

Principalii
cauzatori de cost

Ambuteiaj

Pierdere de
timp şi
oportunităţi.
Supracosturi pe
planul
siguranţei şi
mediului

Accidente

Costuri
medicale,
pierderi de
producţie,
pierderi de
vieţi omeneşti

Variaţii ale
vitezei
traficului.
Evaluarea
pierderilor de
timp relevante
din punct de
vedere
economic
Evaluarea vieţii
umane

Tipul
infrastructurii.
Traficul şi debitul
unei axe depind
de: oră, locaţie,
accidente şi de
construcţia/întreţinerea
infrastructurii
Tipul
infrastructurii,
volumul
traficului, viteza
autovehiculului,
caracteristicile

Extern –
neplătit de
utilizator
Timp de
aşteptare sau
pierderi de
oportunităţi
impuse altor
utilizatori

Costurile
accidentului
neacoperite de
asigurare
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Categoria
costului

Elementele
costului

Puncte
evaluate

Zgomot

Devalorizarea
proprietăţilor.
Costuri cu
sănătatea

Estimarea
costurilor
poluării prin
analiza valorii
proprietăţilor şi
evaluarea
dorinţei de a
plăti

Poluarea
aerului
(particule şi
NOx)

Costuri cu
sănătatea, ani
de viaţă
pierduţi,
degradări
imobiliare,
costuri pentru
natură şi
biosferă

Estimarea
anilor de viaţă
pierduţi, ale
degradărilor
imobiliare, ale
riscurilor pe
termen lung
pentru biosferă

Schimbarea
climaterică
(CO2)

Costul
prevenirii
schimbării
climaterice.
Costul creşterii
temperaturii
„Altele”
Costurile cu
(contaminarea asigurarea
solului şi a calităţii solului
apei,
şi apei. Costuri
degradarea
de reparare
cadrului
pentru
natural)
asigurarea
biodiversităţii

Risc de
schimbare
climaterică pe
termen lung
Evaluarea
costului
contramăsurilor

Principalii
cauzatori de cost
şoferului
Densitatea
aglomerărilor
urbane, zi/noapte,
nivelul emisiilor
sonore care
depind de
infrastructură şi
tipul
autovehiculului
Densitatea
aglomerărilor
urbane,
sensibilitatea
zonei, nivelul
emisiilor care
depind de
autovehicul, tipul
infrastructurii şi
viteză
Nivelul emisiilor
depinde de: tipul
vehiculului,
viteză, stil de
conducere, tipul
carburantului
Nivelul emisiilor
Sensibilitatea
zonei
Tipul
infrastructurii

Extern –
neplătit de
utilizator
Aproape în
întregime
neacoperită

Aproape în
întregime
neacoperită

Parţial
acoperite de
accizele pe
carburant care
depăşesc costul
infrastructurilor
Neacoperite

Totodată, nu trebuie uitat şi faptul că transporturile reprezintă "sursa" unor externalităţi
pozitive, prin stimularea activităţilor conexe (de producţie, comerţ etc.), influenţând
nivelul productivităţii şi al creşterii economice, în ansamblu.
Valorile costurilor şi beneficiilor externe nu se anulează reciproc. Pe baza acestui
principiu, pot fi puse în evidenţă tendinţele de eficientizare a activităţilor. Astfel, în
transporturi şi mai ales în cazul transporturilor rutiere, o creştere a eficienţei economice,

136

se poate obţine şi prin diminuarea valorilor caracteristicilor specifice activităţii (distanţa
de deplasare, de exemplu).
Internalizarea externalităţilor poate fi realizată prin pârghii de natura taxelor. Astfel,
perceperea unei taxe egale ca mărime cu valoarea costului extern marginal, are ca rezultat
obţinerea unui beneficiu social egal, ca valoare.
În prezenţa externalităţilor negative, se poate aprecia că există o "cădere" a pieţei, în
sensul reducerii intensităţii acelor activităţi care au ca rezultat creşterea beneficiilor ce
pot fi resimţite de societate, în ansamblul ei. De aceea, transportatorii au tendinţa să-şi
continue activitatea până la acel nivel în care beneficiul marginal net, obţinut de-a lungul
ultimului kilometru parcurs, este zero (fenomenul de indiferenţă faţă de ultimul kilometru
parcurs). Din acest motiv, se pare că cei afectaţi de efectele externalităţilor datorate
transporturilor, sunt de acord să plătească mai mult, pentru a reduce aceste efecte, decât
transportatorii propriu-zişi.
În acelaşi timp, adesea se sugerează că activitatea de transport conduce la obţinerea unor
beneficii externe mai mari sau cel puţin egale cu externalităţile negative. Pentru a verifica
corectitudinea acestei afirmaţii este necesară, însă, o analiză mai detaliată. Astfel, se
poate afirma că, pe parcursul ultimilor 50 de ani, transporturile au avut o contribuţie
majoră în procesul de dezvoltare a societăţii. Totodată, această activitate a contribuit la
diversificarea gamei de bunuri oferite comunităţilor, influenţând scăderea preţurilor
acestora, în multe cazuri. Nu este mai puţin adevărat, că activitatea de transport a generat
dezvoltarea unor regiuni şi a fost cauza apariţiei a numeroase locuri de muncă.
Internalizarea costurilor externe ale transporturilor rutiere se înscrie într-un „pachet” de
iniţiative ale U.E. care vizează creşterea caracterului durabil al transporturilor. De câţiva
ani, Comisia Europeană insistă deja asupra necesităţii de a avea un sistem de tarifare
pentru transporturi care să fie mai eficace şi să reflecte mai precis adevăratul cost al
transporturilor. Internalizarea costurilor externe vizează emiterea unui semnal în
legătură cu preţul corect al mobilităţii, astfel încât utilizatorii să suporte costurile pe care
le generează şi să fie, astfel, obligaţi să-şi modifice comportamentul, în sensul reducerii
acestora. Conform rezultatelor analizei de impact, dacă nu se face nimic în anii care vin,
costurile de mediu (poluarea aerului, CO2) ar putea reprezenta 210 miliarde de euro în
2020. De asemenea, cetăţenii şi întreprinderile europene ar fi confruntaţi cu ambuteiaje
pe mai mult de un sfert din reţeaua rutieră europeană.
În cazul Regiunii Vest, pentru aprecierea gradului de poluare a atmosferei, se
calculează emisiile de poluanţi şi se determină calitatea aerului înconjurător. Emisiile de
gaze se determină pe baza programului CORINVENT, în mod unitar, iar supravegherea
calităţii aerului se realizează în staţii de supraveghere, în care modul de lucru respectă
prevederile din STAS 12574/87. Repartiţia acestor staţii în anul 200478 este prezentată în
Tabelul 2.52.
78

Sursa: Agenţia Regională de Mediu Timişoara – Planul Regional de Mediu – Regiunea de Dezvoltare 5,
Vest
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Tabelul 2.52
Staţii de supraveghere a calităţii aerului, la nivelul Regiunii Vest
Judeţul

Număr staţii

Număr puncte
pulberi
sedimentabile

Număr indicatori
Total

din care
cf.Ord.592
Arad
4
10
11340
8760
Caraş Severin
4
26
5909
675
Hunedoara
21
80
11647
Timiş
4
30
17857
16299
Regiunea Vest
33
146
46753
25734
Sursa: Agenţia Regională de Mediu Timişoara – Planul Regional de Mediu – Regiunea
de Dezvoltare 5, Vest
Gazele cu efect de seră sunt specificate într-una din anexele Protocolului de la Kyoto, ele
fiind : CO2, CH4, N2O, PFC, HFC şi SF6.
Pentru anul 2004, emisiile calculate ale principalelor gaze cu efect de seră sunt redate în
Tabelul 2.53.
Ponderea principală la emisiile regionale de CO2 şi N2O o are judeţul Hunedoara –
47,2% la CO2 şi 56,7% la N2O; la CH4 judeţul Timiş are contribuţia cea mai mare, cu
61,5%.
Tabelul 2.53
Cantitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru Regiunea Vest
Judeţul
CO2, t/an
CH4, t/an
N2O, t/an
Arad
2884,62
38133,92
1278,92
Caraş Severin
2603,38
25195,11
209,53
Hunedoara
5803,00
76307,65
2045,35
Timiş
998,67
223172,24
72,04
Regiunea Vest
12289,67
362808,92
3605,84
Sursa: Agenţia Regională de Mediu Timişoara – Planul Regional de Mediu – Regiunea
de Dezvoltare 5, Vest
Ca urmare a prezenţei emisiilor anumitor poluanţi în aer, în urma unor reacţii chimice, se
produce modificarea pH-ului aerului, a precipitaţiilor şi, uneori, chiar a solului.
Principalele gaze cu efect acidifiant sunt : dioxidul de sulf (SO2), dioxidul de azot (NO2)
şi amoniacul (NH3), iar cantităţile emise sunt prezentate în Tabelul 2.54.
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Tabelul 2.54
Cantitatea emisiilor de gaze cu efect acidifiant, pentru Regiunea Vest
Judeţul
SO2, t/an
NOx, t/an
NH3, t/an
Arad
13715,32
9999,09
4624,97
Caraş Severin
19857,78
3884,71
5951,73
Hunedoara
54073,21
14800,89
877,28
Timiş
3973,56
1380,56
9295,63
Regiunea Vest
91619,87
30065,25
20749,61
Sursa: Agenţia Regională de Mediu Timişoara – Planul Regional de Mediu – Regiunea
de Dezvoltare 5, Vest
Sursele emisiilor de metale grele sunt diferite procese industriale şi traficul rutier, pentru
Plumb (Tabelul 2.55).
Tabelul 2.55
Cantitatea emisiilor de metale grele, pentru Regiunea Vest
Judeţul
Mercur, kg/an
Cadmiu, kg/an
Plumb, kg/an
Arad
63,32
12,93
35412,65
Caraş Severin
11,04
86,75
18303,28
Hunedoara
407,36
411,22
7546,49
Timiş
12,57
31,81
223,82
Regiunea Vest
494,29
542,71
61486,24
Sursa: Agenţia Regională de Mediu Timişoara – Planul Regional de Mediu – Regiunea
de Dezvoltare 5, Vest
La indicatorii: pulberi în suspensie şi sedimentabile se înregistrează depăşiri frecvente ale
concentraţiilor maxime admisibile, ceea ce nu se întâlneşte la ceilalţi poluanţi.
Sursele de poluare a atmosferei cu aceşti poluanţi sunt: traficul rutier (în situaţia în care
starea de curăţenie a localităţilor şi cea de întreţinere a carosabilului sunt
necorespunzătoare) – în toate judeţele regiunii Vest, industriile siderurgică şi metalurgică
– judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, centralele termice care folosesc combustibili
solizi – în toată regiunea, industria de producere a cimentului – judeţul Hunedoara,
depunerile de deşeuri menajere – toată regiunea şi cele pentru steril – judeţele Caraş
Severin şi Hunedoara, etc. (Tabelul 2.56)
Pentru contracararea efectelor negative ale transporturilor şi în Regiunea Vest, se
urmăreşte dezvoltarea accelerată a serviciilor de transport public, atât pe planurile local
cât şi interurban, concomitent cu întreprinderea de acţiuni vizând optimizarea traficului.
În acest ultim context, un rol important în activităţile specifice de monitorizare a
traficului, de gestionare a reţelelor de transport şi de prevenire a unor situaţii limită
(aglomerări, depăşiri de limte admisibile în cazul unor factori poluanţi etc) îl au
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producătorii de componente din zone tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiei (ICT). În
acest context se are în vedere atât producerea de componente hard cât, mai ales cele de
soft.
Tabelul 2.56
Concentraţii ale pulberilor aflate în suspensie, pentru Regiunea Vest
Conc.medie
Conc. maximă
% din
Frecvenţă
Judeţul
Localitatea
anuală,
anuală, mg/mc
CMA
depăşiri, %
mg/mc
Arad
Arad
0,1897
0,3000
200
89,91
Caraş Severin
Reşiţa
0,1599
0,3488
232,5
44,12
Hunedoara
Chişcădaga
0,0688
0,407
271,3
14,53
Timiş
Timişoara
0,0712
0,441
294
7,51
Sursa: Agenţia Regională de Mediu Timişoara – Planul Regional de Mediu – Regiunea
de Dezvoltare 5, Vest
Regiunea Vest, la capitolul ITC este bine reprezentată având un număr de peste 250 de
firme pe piaţă79, în domeniile internet, telefonie fixă, radio şi televiziune sau comerţ
electronic. Principalele produse de agenţii economici din domeniul ITC sunt: sisteme şi
componente calculatoare, soft-uri specializate, aplicaţii web, servicii pentru infrastructură
reţele, sisteme telecomunicaţii, sisteme securizare, service etc Dintre clienţii principali ai
acestor tipuri de produse amintim operatorii de transport feroviar şi rutier dar şi poliţia, ca
unitate de control şi monitorizare a traficului pe reţelele de transport. Un alt mare “client”
este şi grupul operatorilor de transport public local.
În general, transportul public local de călători este caracterizat prin câteva elemente
specifice:
- este un serviciu de utilitate socială,
- se află într-un raport permanent cu instituţiile guvernamentale şi autorităţile de
administraţie locală,
- furnizează prestaţii de interes colectiv şi general.
Acest serviciu funcţionează în baza a două principii fundamentale:
continuitatea – acest serviciu nu poate fi întrerupt dacă viaţa publică este
dezorganizată, el trebuind să satisfacă interese publice în mod continuu,
- interesul general trebuie să primeze în faţa celui particular.
-

Pentru ca acest serviciu public să funcţioneze corect într-un oraş şi în spiritul celor două
principii fundamentale, este necesar să se asigure:
1.
2.
3.
4.
79

organizarea traficului (managementul)
personal specializat
ansamblul intrastructură/vehicule la standarde acceptabile
resurse financiare corespunzătoare.
Sursa: ADR Vest, Particularităţi şi provocări privind sectorul IT&C, 2009
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Ca urmare a eforturilor făcute de autorităţile locale, chiar în ciuda unor dificultăţi majore,
pe planurile financiar dar şi politico-legislativ, în Regiunea Vest, în perioada 2000-2010,
pe ansamblu, activitatea de transport public de pasageri a evoluat favorabil. Singura
excepţie o reprezintă diminuarea, cu doar 3,3%, a volumului de transport pasageri prin
intermediul tramvaielor (Tabelul 2.57). Din această perspectivă, cea mai mare diminuare
o regăsim la nivelul judeţului Arad (-59,6%) urmat de judeţul Caraş-Severin cu 43,8%. În
aceiaşi perioadă, activitatea a crescut cu 53,4%, în judeţul Timiş, lider şi la acest capitol.
La troleibuze, activitatea în singurul judeţ cu astfel de mijloace de transport, Timiş, a
crescut, între anii 2000 şi 2010 cu 34,8%.
Surprinzătoare este, însă, evoluţia transporturilor publice locale prin intermediul
autobuzelor care, pe ansamblul Regiunii Vest a cunoscut o creştere de 15,2%, dar în afara
judeţului Timiş, celelalte judeţe componente au avut trenduri negative.
Tabelul 2.57
Evoluţia numărului de pasageri în sistemul public local al Regiunii Vest, în perioada
2000-2010
Pasageri transportaţi
Regiune / Judeţe
(mii)
Anii
Tramvaie
Autobuze
Troleibuze
Vest
2000
97478,0
40628,2
24710,0
2005
74727,0
43427,4
19797,0
2008
78316,0
47420,4
14893,0
2009
79395,4
38067,9
21964,0
2010
94275,2
46784,5
33306,0
Arad
2000
41838,0
7627,0
2005
36976,0
4533,5
2008
22534,0
10335,0
2009
15435,4
6837,5
2010
16882,2
6372,5
Caraş-Severin
2000
8212,0
6616,2
2005
7455,0
1756,1
2008
7889,0
1416,0
2009
5605,0
858,0
2010
4619,0
1750,0
Hunedoara
2000
7433,3
2005
8721,8
2008
6485,4
2009
4220,4
2010
3415,0
Timiş
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2000
47428,0
2005
30296,0
2008
47893,0
2009
58355,0
2010
72774,0
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică 2011

18951,7
28416,0
29184,0
26152,0
35247,0

24710,0
19797,0
14893,0
21964,0
33306,0

Consiliile Locale se confruntă, însă, cu dificultăţi în menţinerea serviciului de transport
local de călători.
Acest lucru constă în deteriorarea infrastructurii şi a vehiculelor (durată de viaţă
expirată). Experienţa a arătat că atunci când un sistem se deteriorează sub un anumit
nivel, cheltuielile de menţinere (supravieţuire) sunt mai mari spre sfârşitul duratei de
exploatare, decât atunci când sistemul este menţinut în stare bună până la atingerea unui
prag de eficienţă.
Consiliile locale nu au, în prezent, resurse suficiente pentru susţinerea serviciului de
transport local, de aceea se încearcă mai multe soluţii, printre care: achiziţia de vehicule
şi darea lor în administrare operatorilor particulari, cu anularea diferenţei de tarif;
asocierea între operatorul municipal şi operatorii privaţi cu micşorarea diferenţei de tarif
pentru protecţia socială, etc.

2.3. Analiza SWOT a sectorului TRANSPORTURI din Regiunea Vest
Rezultatele analizei sectorului de transporturi din Regiunea Vest sunt prezentate sintetic
mai jos.
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Ø Existenţa reţelelor infrastructurale
Ø Dezvoltarea spaţială şi gradul de
pentru toate modurile de transport
modernitate al reţelelor de transport
(rutier, feroviar, aerian, fluvial)
din Regiune, diferă, însă şi chiar
Ø Din perspectiva reţelei TEN-T,
prezintă slăbiciuni, atât în interiorul
Regiunea Vest are o reprezentare
Regiunii cât şi faţă de alte zone din
aproape unică pentru România,
România.
fiind tranzitată de actualele axe
Ø Infrastructura rutieră a Regiunii
europene 7-rutieră, 22-feroviară şi
Vest este printre cele mai slab
18-fluvială.
dezvoltate din România.
Ø Existenţa a opt puncte de frontieră
Ø Chiar dacă, din persopective
pentru traficul rutier (patru cu
spaţiale infrastructura rutieră a
Ungaria şi patru cu Serbia).
Regiunii Vest este echilibrat
Ø Regiunea Vest are cea mai întinsă
dezvoltă, ponderea drumurilor
reţea feroviară din România.
modernizate, în total, este variabilă,
Ø Existenţa a unui număr de trei
diferenţele fiind semnificative.
puncte transfrontaliere de cale
Ø Calitatea drumurilor în regiunea
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Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

ferată, unul la graniţa cu Ungaria
(Curtici din judeţul Arad) şi două la
graniţa cu Serbia - Moraviţa şi
Jimbolia (judeţul Timiş)
Existenţa a trei rute internaţionale,
pe calea ferată.
Existenţa a patru aerogări: două
internaţionale (Timişoara şi Arad),
unul doar pentru traficul intern
(Caransebeş) şi una, la Deva,
specializată doar pe activităţi de
aviaţie sportivă.
Existenţa unor cursuri de apă cu
potenţial navigabil.
Experienţa în transportul combinat
de mărfuri, în regim RO-LA (pe
ruta Golgovăţ-Wels).
Existenţa unei reţele bune de
transport public de pasageri, în
marile oraşe ale Regiunii.
Existenţa operatorilor privaţi de
transport
persoane,
atât
la
transportul rutier cât şi la cel
feroviar.
Numeroase relaţii de transport, pe
calea ferată, a containerelor.

OPORTUNITĂŢI
Ø Dezvoltarea rapidă şi modernizarea
infrastructurii rutiere, în special prin
construcţia de autostrăzi pe axa
rutieră TEN-T nr. 7
Ø Accesarea de fonduri Europene
pentru sprijinirea construcţiei de
drumuri moderne şi de modernizare
a reţelei existente
Ø Includerea staţiilor de cale ferată

Vest este relativ scăzută.
Ø Lipsa inelelor rutiere (centuri
ocolitoare) în majoritatea oraşelor şi
comunelor.
Ø Capacitatea portantă redusă sau
chiar depăşită, a drumurilor, cu
efecte imediate asupra gradului de
atracţie a fluxului de mărfuri şi
călători, transportaţi pe căile rutiere
din Regiune
Ø Semnalizare insuficentă şi chiar,
inadecvată, în multe cazuri, pe
reţeaua de căi rutiere, ceea ce
conduce la apariţia unor mari
perturbaţii în fluxul de trafic
normal.
Ø Deteriorarea accentuată, în timp şi
spaţiu, a calităţii infrastructurii
feroviare.
Ø Nevalorificarea
potenţialului
fluvial, nefiind modernizate sau
funcţionale zonele de interes (portul
Moldova Nouă pe Dunăre, Mureşul
care nu este încă amenajat pentru
navigaţie, Canalul Bega, navigabil
în trecut dar în prezent neamenajat
pentru transportul de mărfuri).
Ø Abandonul activităţii de transport
combinat de mărfuri şi inexistenţa
unor centre multimodale moderne.
Ø Inexistenţa unei reţele de piste de
biciclete, bine dezvoltată.
Ø Slaba activitate în ceea ce priveşte
transportul rutier de persoane.
Ø Parc feroviar învechitşi naedecvat
cerinţelor actuale.
AMENINŢĂRI
Ø Crearea de disfuncţionalităţi majore
în fluxurile de transport de la
graniţă, prin nedezvoltarea unor
reţele corespondente celor vecine
(în principal autostrăzi sau drumuri
expres).
Ø Nemodernizarea rapidă a reţelei de
drumuri poate influenţa negativ
conectivitatea între zonele intens

143

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Arad şi Timişoara Nord într-un
important program de conectare a
reţelei CFR la reţeaua europeană,
urmărindu-se
modernizarea
acestora, la nivel de eurostaţie.
Modernizarea aeroportului Traian
Vuia din Timişoara astfel încât să
devină principala poartă aerian din
parte de Vest a României.
Dezvoltarea infrastructurii fluviale
a Dunării, în spaţiul alocat Regiunii
Vest, prin intermediul Strategiei
Dunării.
Atenţia sporită, acordată de
Uniunea
Europeană,
pentru
transportul naval de mărfuri,
Dunărea fiind un fluviu strategic, în
acest context.
Dezvoltarea unor centre logistice
moderne
pentru
transporturile
multimodale, în conformitate cu
principiile transporturilor durabile
(proiectul de la Recaş-judeţul
Timiş).
Dezvoltarea unor trasee pentru
pistele de biciclete, nu numai în
interiorul marilor oraşe dar şi la
zona graniţei de vest (cazul
proiectului de la Cenad).
Modernizarea parcului de vehicule
feroviare prin introducerea în cadrul
achiziţiilor
a
unor
criterii
suplimentare
vizând
creşterea
eficienţei consumurilor energetice
şi scăderea efectelor negative
asupra mediului şi sănătăţii umane.
Adoptarea
unor
politici
de
internalizare a costurilor externe
cauzate de activitatea de transport.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

populate şi alţi poli de atracţie
pentru deplasări (centre şi parcuri
industriale, comerciale de agrement,
zone turistice etc).
Apariţia unor blocaje în traficul
fluvial pe Dunăre, în situaţii
nemodernizării căii navigabile,
având consecinţe majore în
dezvoltarea economică a Regiunii şi
României.
Neincluderea Regiunii în proiecte
de
transport
internaţional
multimodal, prin lipsa terminalelor
specifice, moderne.
Dezvoltarea
accelerată
şi
necontrolată
a
transporturilor
rutiere, în special prin intermediul
autoturismelor
proprietate
personală, în cazul nedezvoltării
reţelelor de transport public de
călători.
Scăderea
interesului
pentru
transportul feroviar de persoane
prin nemodernizarea parcului de
vehicule.
Evitarea utilizării reţelei feroviare
de transport din zonă, de către
operatorii internaţionali.
Subdimensionarea activităţii de
transport, cauzată de nefinanţarea
adecvată
a
modernizării
şi
întreţinerii infrastructurilor dar şi a
achiziţiei de vehicule moderne,
performante.
Creşterea nivelurilor de poluare
chimică şi fonică, de-a lungul
marilor reţele rutiere, în lipsa unor
politici
de
susţinere
a
transporturilor alternative, durabile.
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3. Regiunea Vest-ANALIZA MOBILITĂŢII
Analiza mobilităţii prespune luare în calcul a unui complex de factori sociali, economici,
geografici şi de infrastructură. Există mai multe posibilităţi de abordare a mobilităţii aşa
cum rezultă din caseta 3.
CASETA 3
Mobilitatea este interpretată atât în sens sociologic, ca posibilitate de schimbare a stilului
de viaţă sau ocupare - mobilitate verticală, cât şi în sens fizic, ca mişcare,– mobilitate
geografică denumită şi mobilitate orizontală, facilitată de infrastructură (Jahr şi alţii
2002)80. Mobilitatea orizontală poate fi diferenţiată în funcţie de scopul mobilităţii
(interne sau internationale). În cadrul mobilităţii orizontale de persoane, diferenţele în
ceea ce priveşte facilităţile locale (locuri de muncă, educaţie, sănătate, sisteme de
conectare) sunt cele care obligă la mobilitate şi creează, pe de-o parte navetism, pe de altă
parte, migraţie. Acest tip de mobilitate este denumită în literatura de specialitate ca
“mobilitate din obligaţie” ( de nevoie)81.
În ceea ce urmează vom prezenta şi corela principalele informaţii care oglindesc evoluţia
factorilor mai sus menţionaţi. Vor fi trecuţi în revistă indicatorii care nu fac obiectul
celorlalte subcapitole ale acestui raport.
Structura de indicatori acoperă următoarele informaţii:
1) evoluţia istorică a populaţiei la nivelul României, Macroregiunii 4 şi Regiunii
Vest precum şi prognoza evoluţiei acesteia;
2) densitatea populaţiei pentru România, Macroregiunea 4 şi Regiunii Vest;
3) migraţia internă şi migraţia internaţională în România, Macroregiunea 4 şi
Regiunea Vest;
4) populaţia şcolară pentru România, Regiunea Vest şi judeţele componente
precum şi impactul ei asupra migraţiei;
5) orientarea fluxurilor migratorii pentru România, Regiunea Vest şi judeţele
componente;
6) structura emigraţiei şi imigraţiei pentru România, Macroregiunea 4, Regiunea
Vest şi judeţele componente;
7) efectele mobilităţii asupra structurii populaţiei pentru Regiunea Vest, Arad,
Caras-Severin, Hunedoara, Timiş;
8) analiza dinamicii mobilităţii şi cauzelor acesteia pentru Regiunea Vest, Arad,
Caras-Severin, Hunedoara, Timiş.

80

Jahr, V., Schomburg, H. and Teichler, U. (2002). International Mobilität von Absolventinnen und
Absolventen europäischer Hochschulen. Werkstattbericht 61. Kassel: Wissenschaftliches Zentrum für
Berufs- und Hochschulforschung. Citat în Claudia Finger, 2012, The Social Selectivity of International
Mobility among German University Students A Multi-Level Analysis of the Impact of the Bologna
Process, Discussion Paper, SP I 2011–503, December 2011 http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2011/i11-503.pdf
81
TRANSvisions Contract A2/78-2007: Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon
Executive Summary,March 2009, p.8, Project funded by European Commission and DG TREN services.
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Indicatorii sunt selectaţi astfel încât să ofere:
1) O poziţionare a fenomenului mobilităţii în Regiunea Vest în cadrul mai larg al
mobilităţii în România şi Macroregiunea 4;
2) O analiză a fenomenului pentru RegiuneaVest şi judeţele aflate în componenţa
acestei regiuni.
Analiza s-a concentrat asupra Regiunii Vest şi judeţelor componente. Acolo unde s-a
simţit nevoia, s-au inclus în comparaţie şi datele pentru România şi Macroregiunea 4.

3.1. Evoluţia populaţiei
Analiza în detaliu a evoluţiei populaţiei cu accent pe Regiunea Vest a fost deja efectuată
în capitolul 1 al acestui studiu. În cele ce urmează vom puncta doar câteva aspecte
necesare ancorării problemei migraţiei, în contextul analizei populaţiei pe un orizont de
timp mai lung. La nivelul anului 2010 populaţia României era de 21,4 milioane, ceea ce
reprezintă o scădere de aproximativ 8% faţă de anul 1990 şi confirmă înscrierea pe un
trend descendent la nivel naţional (Figura 3.1).
Figura 3.1
Populaţiei României, 1990-2010

Legendă: milioane persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Estimările Comisiei Europene în “Raportul privind îmbătrânirea populaţiei”, indică
pentru perioada 2010-2060 o continuare a trend-ului negativ.
Pentru un orizont de 20 de ani ritmul de scădere a populaţiei este de 6% , uşor mai mic
comparativ cu perioada istorică 1990-2010 cu un ritm de 8%. Cu toate acestea la
orizontul anului 2060 scăderea populaţiei va fi semnificativă, de 19,6% dacă se ia ca an
de comparaţie 2010 şi de 25,9% comparativ cu 1990 (figura 3.2).
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Figura 3.2
Evoluţia populaţiei României, 2010-2060

Legendă: milioane persoane
Sursă: Comisia Europenă, Raportul privind îmbătrânirea populaţiei,2012, Economia
europeană, nr.4/201
Tabloul oglindind evoluţia populaţiei la nivelul României este reprezentativ şi pentru
Macroregiunea 4 şi Regiunea Vest.
În cazul Regiunii Vest ritmul de scădere a populaţiei în perioada 1990-2010 este mai
mare decât cel înregistrat la nivelul României, adică 13% comparativ cu 8% (figura 3.3).
Figura 3.3
Populaţia Macroregiunii 4 şi Regiunii Vest,
1990-2010

Legendă: milioane persoane, creşterea bruscă a populaţiei din Macroregiunea 4 pentru
anul 2008 se datorează modificării definirii şi gradului de acoperire a Macroregiunii 4
Sursă: Institutul Naţional de Statistică

3.2. Densitatea populaţiei
Ritmurile specifice de scădere a populaţiei se reflectă şi în dinamica densităţii populaţiei.
Se poate observa o scădere a densităţii populaţiei pentru toate cazurile analizate (figura
3.4)
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Figura 3.4
Densitatea populaţiei României, Macroregiunii 4 şi Regiunii Vest,
1990-2010

Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Este interesant de observat densitatea semnificativ mai mică a populaţiei în Regiunea
Vest comparativ cu cea înregistrată la nivelul României. La nivelul anului 2010 diferenţa
de densitate era de 30% , valorile statistice fiind de 89,9 locuitori/km2 respectiv 59,8
locuitori/km2. Această diferenţă ar indica necesitatea parcurgerii unor distanţe mai mari
de către populaţia din Regiunea Vest comparativ cu media României. Dacă luăm în
considerare şi ponderea populaţiei urban în total populaţie, imaginea descrisă este puţin
diferită. La nivelul anului 2010, ponderea populaţiei urbane în total populaţie pentru
România era de 55%, comparativ cu 63% pentru Regiunea Vest. Aceasta indică faptul că
densitatea mai scăzută în Regiunea Vest este înregistrată în special în zonele rurale.
Dacă corelăm indicatorii de densitate cu estimările Comisiei Europene cu privire la
evoluţia populaţiei României pentru 2010-2060 observăm o scădere semnificativă a
densităţii. Calcule algebrice specifice indică o scădere a densităţii de la 89,9 locuitori/km2
pentru 2010 la 72,15 locuitori/km2 pentru 2060. În cazul în care nu se adaugă ipoteze
suplimentare densitatea populaţiei pentru Regiunea Vest va urma şi ea un trend puternic
descendent. În acest sens, aplicarea aceluiaşi ritm de scădere a populaţiei cu cel estimat
de Comisia Europeană indică o scădere dramatică a densităţii de la 59,8 locuitori/km2
pentru 2010 la 47,99 locuitori/km2 pentru 2060.

3.3. Migraţia internă şi migraţia internaţională
Informaţiile cu privire la densitatea populaţiei şi evoluţia acesteia trebuie privite din
perspectiva relaţiilor cu dinamica migraţiei interne şi migraţiei internaţionale fapt ce
permite obţinerea unei imagini mai clare cu privire la fenomenul mobilităţii.
La nivelul României se poate observa existenţa unei fluctuaţii de la an la an a migraţiei
cauzate de schimbarea de domiciliu. Nu se poate identifica însă, o tendinţă. Aceasta
sugerează că în funcţie de factorii specifici de natură economică şi socială există o
mobilitate a populaţiei, care variază însă între anumite limite, neexistând o tendinţă de
creştere sau scădere a acestui tip de mobilitate. Ca ordin de mărime ponderea acestei
populaţii în totalul populaţiei României era redusă de 1,7% în 2004 şi 2,1% în 2010
(Figura 3.5) .
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Figura 3.5
Indicele migraţiei interne pentru România

Legendă: indice anual cu bază în lanţ
Sursă: calcule proprii pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică
La nivelul Regiunii Vest soldul migraţiei interne indică o uşoară tendinţă de migraţie a
populaţiei către această regiune. Cu toate acestea ponderea soldului migratiei interne în
total populaţie pentru regiune era de 0,17% în 2010. Aceasta indică faptul că fenomenul
migraţiei interne nu este semnificativ ca factor de modificare a densităţii scăzute, alţi
factori având o influenţă mult mai puternică.
La nivelul Macroregiunii 4 soldul migraţiei interne variază fiind, în medie, uşor negativ.
Comentariul realizat cu privire la migraţia internă în Regiunea de Vest rămâne valabil şi
în acest caz. Aceasta indică faptul că migraţia internă nu este reprezentativă în
modificarea densităţii scăzute a populaţiei din Macroregiunea 4 (figura 3.6).
Figura 3.6
Soldul migraţiei interne pentru Macroregiunea 4 şi Regiunea Vest

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Migraţia internaţională ilustrează evoluţia economiei europene concomitent cu gradul de
absorţie al forţei de muncă de către economiile ţărilor din Europa de Vest. Soldul
migraţiei internaţionale la nivelul României devine pozitiv în 2007, după un număr de an
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cu valori puternic negative, având în vedere că o parte din fluxurile migraţiei
internaţionale rămân necontabilizate de statistică. Un fenomen de scădere a fluxurilor de
emigranţi este vizibil şi pentru Macroregiunea 4 şi Regiunea Vest însă, cu toate acestea,
numărul de emigranţi rămâne constant mai mare decât numărul de imigranţi (figura 3.7).
Figura 3.7
Soldul migraţiei internaţionale pentru Macroregiunea 4 şi Regiunea Vest

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Dinamica migraţiei internaţionale trebuie interpretată în contextul impactului asupra
populaţiei care lucrează în spaţiul comunitar. În acest sens un raport Eurostat (Vasileva
2011) indică un număr de peste 2 milioane de români care lucrează in afara României în
spaţiul comunitar. Aceste persoane se întorc în România în perioada vacanţelor şi a
sărbătorilor generând presiuni semnificative asupra infrastructurii rutiere şi de transport
în general.

3.4. Populaţia şcolară şi impactul ei asupra migraţiei interne
Populaţia şcolară pentru România şi Regiunea Vest a cunoscut o dinamică specifică
pentru nivele de educaţie diferite, fenomen datorat evoluţia principalilor factori
explicativi.
Evoluţia populaţiei primare şi gimnaziale a fost afectată de evoluţia demografică. În acest
sens, dinamica negativă a naşterilor a influenţat negativ numărul persoanelor din
învăţământul primar şi gimnazial, fenomen vizibil în figura 3.8.
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Figura 3.8
Evoluţia populaţiei şcolare pentru învăţământul primar şi
gimnazial - România şi Regiunea Vest

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Evoluţia populaţiei primare şi gimnaziale la nivelul judeţelor Arad, Hunedoara,
Caraş-Severin, Timiş urmează aceeaşi tendinţă negativă ca la nivelul României şi
Regiunii Vest (a se vedea Figura 3.9).
Figura 3.9
Evoluţia populaţiei şcolare pentru învăţământul primar şi
gimnazial - Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Populaţia liceală şi universitară cunoaşte o dinamică diferită comparativ cu cea primară şi
gimnazială (a se vedea Figurile 3.10, 3.11).
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Figura 3.10
Evoluţia populaţiei şcolare pentru învăţământul liceal şi universitar - România şi
Regiunea Vest

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Populaţia liceală cunoaşte o dinamică pozitivă dată de numărul crescut al persoanelor
care continuă studiile după terminarea gimnaziului. Fenomenul se corelează pozitiv cu
evoluţia economică. O creştere economică peste un prag critic generează condiţiile
financiare minime ca persoanele să continue studiile gimnaziale.
Dinamica populaţiei universitare este explicabilă prin: a) creşterea ofertei de studii, în
special a celei masterale; b) creşterea aştepărilor angajatorilor în special în ceea ce
priveşte studiile masterale care indică o specializare mai restrânsă şi focusată pe
acumularea unor competenţe utile pe piaţa forţei de muncă; c) creşterea cererii pentru
studii, în special cele universitare; d) politica de finanţare a învăţământului promovată de
Uniunea Europenă.
Se poate observa că populaţia universitară cunoaşte o dinamică pozitivă, până la nivelul
anului 2008-2009. Criza economică a reprezentat un factor inhibator relevant şi a condus
la scăderea numărului de studenţi, în special în judeţele care au cunoscut creşteri
spectaculose în perioada 2006-2007 (a se vedea figura 3.11).
Se poate observa numărul mult mai ridicat de studenţi în Timiş comparativ cu celelelate
judeţe, dar şi dinamica uşor diferită a populaţiei universitare din Timiş şi Arad în
perioada crizei. Datele sugerează consolidarea tendinţei de creştere moderată spre mică la
nivelului judeţului Arad. La nivelul judeţului Timiş este de aşteptat ca tendinţa de scădere
să fie stopată în contextul impactului pozitiv al fondurilor europene îndreptate strategic
spre invăţământul universitar.
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Figura 3.11
Evoluţia populaţiei şcolare pentru învăţământul liceal şi universitar - Arad,
Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Din perspectiva impactului pe care populaţia şcolară o are asupra migraţiei interne s-au
luat în calcul cazurile în care există un potenţial ridicat de deplasare a persoanelor în
vederea studiilor. În acest context, au fost luate în calcul învăţământul profesional şi
pentru ucenici, postliceal şi de maiştrii precum şi cel superior. Pentru identificarea
impactului acestora asupra infrastruturii de transport şi în general impactul lor în
fenomenul mobilităţii a fost calculat un indice de presiune al populaţiei şcolare detaliat în
caseta 4.
CASETA 4
Indice de presiune al populaţiei şcolare
Indicele de presiune al populaţiei şcolare permite observarea impactului pe care îl are
mobilitatea şcolară din perspectiva ponderii acesteia în populaţia totală. În acest context,
se pleacă de la observaţia că o pondere ridicată a populaţiei şcolare implică un fenomen
puternic de sezonalitate în care infrastractura de transport este solicitată puternic în
perioadele specifice anului şcolar.
ps i, t
Ip =
pt i,t
Unde psi,t reprezintă populaţia şcolară din judeţele şi reşedinţele de judeţ ale Regiunii
Vest la momentul t, iar pti,t reprezintă populaţia totală din judeţele şi reşedinţele de judeţ
ale Regiunii Vest la momentul t.
Indicele de presiune al populaţiei şcolare Ip poate lua valori în intervalul [0 1] şi indică
ponderea în total populaţie a celor care urmează o formă de învăţământ şi au un
potenţial ridicat de deplasare.
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Calculul indicelui de presiune al populaţiei şcolare pentru Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş a condus la rezultatele ilustrate în figura 3.12.
Figura 3.12
Evoluţia indicelui de presiune al populaţiei şcolare - Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Se pot observa presiunile mai ridicate în cazul judeţelor Arad şi Timiş. În contextul în
care mediul universitar este concentrat cu precădere în reşedinţele de judeţ a fost calculat
indicele de impact al populaţiei şcolare la nivelul anului 2011 pentru Arad şi Timişoara.
Datele cu privire la populaţia celor două reşedinţe de judeţ au fost preluate din
Recensământul populaţiei. Indicele ne oferă o imagine clară a presiunilor migratorii care
au ca sursă populaţia şcolară.
Pentru Arad a fost obţinută o valoare a indicelui de impact al populaţiei şcolare de 0,18,
iar pentru Timişoara o valoare de 0,15. Rezultatul arată că populaţia şcolară migratoare
reprezintă aproximativ o cincime din populaţia totală. Această oglindeşte presiuni foarte
ridicate asupra infrastructurii de transport în perioadele specifice anului şcolar, pentru
Arad şi Timişoara.

3.5. Orientarea fluxurilor migratorii
În ceea ce priveşte orientarea fluxurilor migratorii interne se observă tendinţa de
deplasare din urban spre rural, accentuată de procesul de restructurare şi disponibilizare,
cu fluctuaţii de la o perioadă la alta. Semnificativ este că fluctuaţiile sunt corelate astfel
încât în unii ani cu un sold pozitiv mai ridicat pentru urban avem un sold negativ ridicat
şi pentru rural. În cazul analizei pe cazul României această situaţie este un rezultat direct
al relaţiei contabile pentru migraţia internă, adică plecaţi=sosiţi. Pentru cazul
macroregiunilor şi regiunilor corelaţia relevă şi posibile migraţii ale populaţiei de la o
zonă la alta (figura 3.13).
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Figura 3.13
Soldul migraţiei pentru urban şi rural – România, 2004-2010
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Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Tendinţa de orientare a fluxurilor migratorii de la urban spre rural, observabilă în cazul
României, este prezentă şi în cazul Macroregiunii 4 şi Regiunii Vest. Soldurile migraţiei
pentru urban şi rural rămân corelate ceea ce indică tendinţa de deplasare a unei părţi din
populaţie către satele şi comunele aflate în apropierea aglomerărilor urbane (figura 3.14).
Figura 3.14
Soldul migraţiei pentru urban şi rural – Macroregiunea 4
şi Regiunea Vest, 2004-2010
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Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
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Soldul migraţiei urbane în cazul judeţelor componente ale Regiunii Vest ilustrează
tendinţa de migrare din regiunile urbane în cazul judeţelor Hunedoara şi
Caraş-Severin.
Corelarea indicatorului cu soldul migraţiei rurale ar sugera migraţia dinspre urban spre
rural. Cu toate acestea câteva nuanţări sunt necesare.
Soldul negativ al migraţiei oglindeşte două fenomene: a) migraţia urban-rural; b) gradul
de atractivitate scăzut al anumitor judeţe. Arad şi Timiş sunt judete cu grad de
atractivitate ridicat (a se vedea şi soldul migraţiei interne). Aceasta se poate observa şi în
numărul mult mai mare de sosiri în Arad şi Timiş comparativ cu celelalte două judeţe.
Prin urmare soldul migraţiei urbane relevă două fenomene: a) gradul de atractivitate
scăzut al judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin şi ridicat pentru Arad şi Timiş; b) tendinţa
de migrare din urban în rural (figura 3.15).
Figura 3.15
Soldul migraţiei pentru urban–Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş 2004-2010

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Soldul migraţiei rurale este pozitiv pentru toate judeţele componente ale Regiunii Vest.
Valoarea soldului este mai mare pentru acele judeţe cu atractivitate mai ridicată, adică
Arad şi Timiş. Datele ilustrează fenomenul de migrare din urban înspre rural (figura
3.16).
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Figura 3.16
Soldul migraţiei pentru rural–Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş 2004-2010

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Fenomenul migraţiei relevat de date (a se vedea tabelele 3.14-3.16) necesită câteva
nuanţări suplimentare şi trebuie înţeles în contextul gradului de acoperire al indicatorului.
În acest sens indicatorul reflectă două tipuri de fluxuri.
O primă categorie de fluxuri este reprezentată de persoane care lucrează în mediul urban,
dar şi-au stabilit domiciliul în satele şi comunele aflate în vecinătatea marilor aglomeraţii
urbane. Aceste persoane se deplasează cu frecvenţă ridicată. Pentru aceste cazuri,
infrastructura rutieră, cea feroviară, precum şi cea a mijloacelor de transport în comun
este de o importanţă ridicată.
O a doua categorie de fluxuri este reprezentată de persoanele şomere sau cu venituri în
apropierea venitului minim pe economie care preferă să se stabilească la ţară pentru
asigurarea unor necesităţi minime.
Dinamica şomajului, precum şi cea a populaţiei cu salariul minim indică preponderenţa
primei categorii de fluxuri, deci importanţa crescută pe care o joacă infrastructurile
rutieră, feroviară, precum şi aceea a mijloacelor de transport în comun care leagă
aglomerările urbane de satele şi comunele aflate în vecinătatea acestor aglomerări.

3.6. Structura emigraţiei şi imigraţiei
Structura emigranţilor şi imigranţilor pe sexe indică existenţa unei asimetrii. În cazul
emigraţiei, ponderea femeilor în total emigranţi este mai mare pentru toţi anii de analiză.
Indicele de structură a emigranţilor este construit ca raport între emigranţii de sex feminin
şi total emigranţi. O valoare mai mare de 0,5 indică o pondere mai mare a femeilor, o
valoarea mai mică de 0,5 indică o pondere mai mică. De exemplu, valoarea indicatorului
pentru 2008, pentru Regiunea Vest este de 0,663. Valoarea ilustrează un număr aproape
dublu de emigranţi femei faţă de numărul emigranţilor bărbaţi.
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Din perspectiva dinamicii indicatorului se observă gradul scăzut de fluctuaţie astfel că,
fluctuaţia înregistrată se află într-o bandă încadrabilă în intervalul (0,615- 0,665). Se
poate observa de asemenea că nu se poate vorbi de o tendinţă a fenomenului deoarece
variaţiile de la an la an sunt şi pozitive şi negative (figura 3.17).
Figura 3.17
Indice de structură a emigranţilor pentru România, Macroregiunea 4 şi
Regiunea Vest, 2004-2010
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică
Indicele de structură a emigraţiei pentru judeţele aflate în componenţa Regiunii Vest
ilustrează acelaşi fenomen observabil la nivelul regiunii. Nu există diferenţe
semnificative de comportament migrator între judeţe. Intervalul de variaţie a indicatorului
este uşor mai mare decât în cazul regiunii, dar lungimea intervalului rămâne scăzută.
Dinamica indicatorului indică un grad scăzut de fluctuaţie şi indică faptul că raportul
femei-bărbaţi în populaţia de emigranţi rămâne relativ constant în timp, neînregistrând
modificări semnificative (figura 3.18).
Figura 3.18
Indice de structură a emigranţilor pentru Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş 2004-2010

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică
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Indicele de structură a imigranţilor este construit ca raport între imigranţii de sex feminin
şi total imigranţi. O valoare mai mare de 0,5 indică o pondere mai mare a femeilor, o
valoarea mai mică de 0,5 indică o pondere mai mică. Analiza datelor ilustrează ponderea
mai mare a bărbaţilor, fenomenul fiind înregistrat pentru toate cele trei cazurile analizate:
România, Macroregiunea 4 şi Regiunea Vest (figura 3.19).
Figura 3.19
Indice de structură a imigranţilor pentru România, Macroregiunea 4 şi
Regiunea Vest, 2004-2010
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Sursă: Calcule proprii pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică
Toate judeţele din componenţa Regiunii Vest înregistrează o ponderea mai mare a
bărbaţilor în populaţia de imigranţi . Se poate observa o fluctuaţie mai mare a ponderii
bărbaţilor între judeţe compartiv cu fenomenul emigraţiei, ceea ce indică că fenomenul de
imigraţie în scopuri de muncă are loc fără întregirea familiei (figura 3.20).
Figura 3.20
Indice de structură a imigranţilor pentru Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş 2004-2010

Sursă: Calcule proprii pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică
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Figura 3.21
Structura imigranţiei pe vârstă pentru România, Macroregiunea 4 şi
Regiunea Vest, 2009

Legendă: număr persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Figura 3.22
Structura imigranţiei pe vârstă pentru România, Macroregiunea 4 şi
Regiunea Vest, 2010

Sursă: Institutul Naţional de Statistică
În ceea ce priveşte imigraţiei pe vârste se poate observa ponderea mult mai mare pentru
categoria de vârstă 26-40 de ani. În toate cazurile analizate numărul acestora este aproape
triplu faţă celelalte categorii relevante. Persoanele din această categorie se caracterizează
printr-o mobilitate ridicată şi o autonomie crescută comparativ cu categoria sub 18 ani
sau peste 60 de ani. Mai mult decât atât categoria de vârstă indică faptul că aceste
persoane sunt active pe piaţă forţei de muncă (figurile 3.21-3.22).
Se poate observa şi o variaţie destul de ridicată de la an la an a imigraţiei cu precizarea că
ponderea ridicată a categoriei 26-40 de ani se păstrează. Aceasta sugerează că dinamică
fenomenului pe categorii de vârstă este corelată cu dinamica pieţei forţei de muncă.
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Caracteristicile identificate în cazul Regiunii Vest rămâne reprezentativ şi la nivelul
judeţelor componente. În acest sens: 1) ponderea cea mai ridicată a imigraţie este
înregistrată în categoria26-40 de ani; 2) se înregistrează diferenţe semnificative de la an
la an (figura 3.23).
Figura 3.23
Structura imigranţiei pe vârstă pentru Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş - 2009

Sursă: Institutul Naţional de Statistică
În ceea ce priveşte comportamentul specific la nivel de judeţ, se poate observa numărul
semnificativ mai mare a judeţelor cu un grad de atractivitate ridicat. Se evidenţiază în
acest sens judeţul Timiş în care numărul imigranţilor în categoria26-40 de ani este
semnificativ mai mare faţă de celelalte judeţe pentru 2009 şi 2010.
Raportul între numărul de imigranţi pe categorii de vârstă rămâne relativ constant între
judeţe, indiferent de ordinul de mărime al fenomenului. Excepţie face judeţul Arad cu o
pondere mai mare a populaţiei în categoria 18-25 comparativ cu categoria 26-40. Aceasta
indică prezenţa mai ridicată a populaţiei de imigranţi în scop de studiu (figura 3.24).

161

Figura 3.24
Structura imigranţiei pe vârstă pentru Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş - 2009

Sursă: Institutul Naţional de Statistică

3.7. Efectele mobilităţii asupra structurii populaţiei
Efectele mobilităţii asupra structurii populaţiei vor fi studiate relaţionând:
a) Migraţia internă şi migraţia internaţională (principalele componente ale
mobilităţii populaţiei);
b) Dinamica structurii populaţiei pe vârste;
c) Dinamica structurii populaţiei pe sexe.
Analiza va fi realizată pentru Regiunea Vest şi judeţele componente Arad,
Caras-Severin, Hunedoara, Timiş.
Abordarea descrisă mai sus va permite identificarea impactului pe care il are mobilitatea
asupra dinamicii structurii populaţiei.
3.7.1. Regiunea Vest
Soldul migraţiei interne este pozitiv, cu excepţia anului 2007, ceea ce evidenţiază
atractivitatea Regiunii Vest. În calcul trebuie luată şi densitatea populaţiei, mai mică în
regiune, ceea ce indică un potenţial de absorţie al migraţiei.
Migraţia internaţională urmează trend-ul evidenţiat la nivelul României caracterizat
printr-un sold negativ. Evoluţia viitoare a soldului trebuie să ia în calcul capacitatea de
absorţie a pieţei de muncă comunitare, dar şi caracteristicile forţei de muncă româneşti
(figura 3.25).
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Figura 3.25
Soldul migraţiei interne şi internaţionale pentru Regiunea Vest

Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Analiza datelor istorice indică o variabilitate ridicată de la an la an, atât a migraţiei
interne cât şi a migraţiei internaţionale. Variabilitatea oglindeşte impactul ridicat al
factorilor contextuali (evoluţii pe termen scurt ale economiei şi pieţei forţei de muncă) în
dinamica acestui fenomen.
Prezenţa constantă a unui sold negativ al migraţiei internaţionale sugerează impactul
ridicat al factorilor relevanţi pe termen lung alături de cei pe termen scurt. Din acest
punct de vedere trebuie luat în calcul decalajul dintre economia României şi cea a statelor
din Uniunea Europeană. În acest context soldul negativ indică corelaţia puternică între
procesul de convergenţă economică şi cel de migraţie, atracţia fiind mai mare pentru
migraţie cu cât decalajele sunt mai mari.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă indică ponderea ridicată a persoanelor în categoria
15-59 de ani. După cum era de aşteptat, indicatorul nu prezintă variaţii ridicate de la an la
an (figura 3.26).
Figura 3.26
Structura populaţiei pe grupe de vârstă în Regiunea Vest

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
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Structura populaţiei în funcţie de sex indică un raport echilibrat între numărul de femei şi
de bărbaţi în regiune (figura 3.27).
Figura 3.27
Structura populaţiei pe sexe în Regiunea Vest

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistic
Datele statistice oglindesc un decalaj evident între numărul de emigranţi femei şi bărbaţi
(a se vedea figura 3.19). Cu toate acestea ponderea emigranţilor nu este suficient de mare
pentru a produce modificări de amploare. Din acest punct de vedere se poate observa
variaţia scăzută a structurii populaţiei pe sexe de la an la an (a se vedea figura 3.27).
Modificările structurii populaţiei se pot datora fenomenului de migraţie şi celui de
mişcare naturală. Din acest punct de vedere putem descrie relaţia de dependenţă: variaţia
populatiei = f(variaţia migraţiei,variaţia mişcării naturale). Analiza trebuie să izoleze
impactul migraţiei asupra structurii şi să evidenţieze dimensiunea sa cantitativă. Pentru
aceasta au fost definiţi o serie de indicatori.
CASETA 5
Definirea unor indicatori de impact al migraţiei
Indicele de impact al migraţiei asupra dinamicii populaţiei (IPt) ne permite să observăm
în ce măsură migraţia specifică Regiunii Vest şi judeţelor componente poate explica
variaţia populaţiei. Ceea ce nu poate fi explicat de migraţie este explicat de mişcarea
naturală a populaţiei. Prin urmare indicatorul permite a se observa cât de relevantă este
migraţia ca factor explicativ al variaţiei populaţiei.
sm t
I Pt =
vp t
Unde smt – reprezintă soldul migraţiei (interne şi internaţionale la momentul t)
şi
vpt – reprezintă variaţia populaţiei calculată ca diferenţa dintre valoarea de
la timpul t şi cea de la timpul t-1
Indicele de impact al migraţiei internaţionale asupra dinamicii populaţiei feminine (IPf)
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ne permite să observăm în ce măsură emigranţia femeilor specifică Regiunii Vest şi
judeţelor componente poate explica variaţia populaţiei feminine. Prin urmare indicatorul
permite a se observa cât de relevantă este migraţia ca factor explicativ al variaţiei
populaţiei feminine.
mf t
I Pf =
vpf t
Unde mft – reprezintă migraţia internaţională a populaţiei feminine la momentul
t şi vmft – reprezintă variaţia numărului de femei calculată ca diferenţă dintre valoarea
de la timpul t şi cea de la timpul t-1
Indicele de impact al migraţiei internaţionale asupra dinamicii populaţiei masculine
(IPm) ne permite să observăm în ce măsură emigraţia bărbaţilor specifică Regiunii Vest
şi judeţelor componente poate explica variaţia populaţiei masculine. Prin urmare
indicatorul permite a se observa cât de relevantă este migraţia ca factor explicativ al
variaţiei populaţiei masculine.
mb t
I Pm =
vpb t
Unde mbt – reprezintă migraţia internaţională a populaţiei masculine la
momentul t şi vpft – reprezintă variaţia numărului de bărbaţi calculată ca diferenţa dintre
valoarea de la timpul t şi cea de la timpul t-1
Indicele de impact al migraţiei asupra dinamicii populaţiei în funcţie de vârstă (IPv1) ne
permite să observăm în ce măsură soldul migraţiei poate explica dinamica populaţiei
pentru diferite categorii de vârstă. În calculul acestui indicator a fost luată în considerare
ipoteza că ponderea majoritară a populaţiei emigrante se situează în categoria 15-59 de
ani, deoarece emigraţia se face, în principal, în scop de muncă.
sm t
I Pv1 =
* cs c
vpc t
Unde smt – reprezintă soldul migraţiei (interne şi internaţionale la momentul t);
vpct – reprezintă variaţia populaţiei în funcţie de categoria de vârstă calculată ca
diferenţa dintre valoarea de la timpul t şi cea de la timpul t-1, iar csc reprezintă
coeficientul de structură care reflectă ponderea populaţiei dintr-un interval de vârstă în
populaţia totală.
Indicele de impact al migraţiei internaţionale asupra dinamicii populaţiei în funcţie de
vârstă (IPv2) completează informaţia oferită de IPv1 permiţându-ne să evaluăm impactul
emigraţiei, mai ales pentru cateogoria strategică a persoanelor care emigrează în scopuri
de muncă.
smi t
I Pv2 =
* cs c
vpc t
Unde smt – reprezintă soldul migraţiei internaţionale la momentul t şi vpct –
reprezintă variaţia populaţiei în funcţie de categoria de vârstă calculată ca diferenţă
dintre valoarea de la timpul t şi cea de la timpul t-1, iar csc reprezintă coeficientul de
structură care reflectă ponderea populaţiei dintr-un interval de vârstă în populaţia totală.
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Pe baza indicatorilor descrişi în caseta 5 s-a relizat un tablou global al mobilităţii pentru
Regiunea Vest (Tabelul nr.3.1).
Tabelul 3.1
Indicatori structurali de mobilitate pentru Regiunea Vest
2006
2007
2008
2009
2010
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei
-0.84
0.40
3.05
-0.44
-0.60
Indice de impact al migraţiei
internaţionale asupra dinamicii
populaţiei masculine
0.26
-0.01
0.03
0.06
0.02
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei feminine
0.66
0.26
1.31
0.37
0.25
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<14)
-0.08
0.03
-0.13
-0.08
-0.30
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<15-59)
1.20
1.59
-2.86
-0.19
-0.22
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (>59)
-4.52
-0.01
0.02
0.01
0.01
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<14)
0.04
0.01
0.02
0.04
0.06
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<15-59)
-0.65
0.70
0.48
0.08
0.04
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (>59)
2.46
-0.01
0.00
0.00
0.00
Legendă: <0.2 impact scăzut; (0.2- 0.6) impact mediu; (0.6- 1.4) impact ridicat ; <1.4
impact mediu. Intervalele specifice legendei sunt stabilite în funcţie de intervalul posibil
de variaţie al indicatorilor construiţi. O valoare apropiată de 1 indică o capacitate ridicată
a migraţiei de a explica fenomenul analizat, deci un impact ridicat.
Sursa: Calcule proprii
Datele din tabelul 3.1 sugerează următoarele concluzii cu privire la efectele migraţiei
asupra structurii populaţiei în cazul Regiunii Vest:
1) Impactul migraţiei este mai puternic în ceea ce priveşte modificările populaţiei pe
criteriul vârstă decât pe criteriul sex;
2) Există variaţii importante ale impactului de la an la an fapt care sugerează că
mişcarea naturală joacă un rol determinant, mai ales, în anumite perioade;
3) Impactul migraţiei este mai puternic asupra dinamicii populaţiei feminine. Efectul
este mai puternic în cazul migraţiei internaţionale;
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4) Impactul migraţiei este mai puternic în cazul categoriei de vârstă 15-59 de ani.
Efectul este mai puternic în cazul migraţiei internaţionale. În consecinţă se poate
observa că impactul este mai ridicat asupra populaţiei cu vârstă de muncă, prin
urmare trebuie urmărită evoluţia categoriei strategice a persoanelor care
emigrează în scopuri de muncă.
3.7.2. Arad
Soldul migraţiei interne urmează tendinţa evidenţiată la nivelul Regiunii Vest fiind
pozitiv. Vom vedea că această tendinţă este prezentă doar pentru Arad şi Timiş. În cazul
judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin soldul migraţiei interne este negativ. În acest
context, soldul poate fi privit ca un indicator al atractivităţii judeţului respectiv (figura
3.28)
Figura 3.28
Soldul migraţiei interne şi internaţionale pentru Arad

Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Migraţia internaţională urmează trend-ul evidenţiat la nivelul României şi al Regiunii
Vest caracterizat printr-un sold negativ. Este interesant de observat că diferenţele între
judeţe în ceea ce priveşte soldul migraţiei interne nu se traduce într-o diferenţă
semnificativă a numărului de emigranţi între judeţe. Excepţie o face Timişul unde soldul
migraţiei internaţionale este negativ dar mai mic în valori absolute.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă indică ponderea ridicată a persoanelor în categoria
15-59 de ani. Interesant de observat că diferenţele de comportament migrator între judeţe
nu au efecte semnificative la nivel de structură a populaţiei. Ponderea diferitelor categorii
de populaţie este aproximativ constantă de la an la an şi de la un judeţ la altul (figura
3.29)

.
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Figura 3.29
Structura populaţiei pe grupe de vârstă în Arad

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Structura populaţiei în funcţie de sex indică un raport echilibrat între numărul de femei şi
de bărbaţi în regiune. Aceleaşi caracteristici sunt evidenţiate şi pentru Regiunea Vest.
Comentariul realizat în cazul structurării pe categorii de vârstă rămâne valabil şi în cazul
criteriul sex. Din acest punct de vedere diferenţele de comportament migrator între judeţe
nu au efecte evidente la nivel de structură a populaţiei. Ponderea bărbaţilor/femeilor este
aproximativ constantă de la an la an şi de la un judeţ la altul (figura 3.30).
Figura 3.30
Structura populaţiei pe sexe în Arad

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Analiza datelor din tabelul 3.2 sugerează că acele concluzii evidenţiate pentru Regiunea
Vest rămân valabile şi în cazul Aradului. În ceea ce urmează vom trece în revistă
caracteristicile observate evidenţiind diferenţele între judeţe.
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Impactul migraţiei este mai puternic în ceea ce priveşte modificările populaţiei pe
criteriul vârstă decât pe criteriul sex. Impactul este mai puternic pentru judeţele
Hunedoara şi Caraş-Severin comparativ cu Arad şi Timiş.
Există variaţii importante ale impactului de la an la an fapt care sugerează că mişcarea
naturală joacă un rol determinant mai ales în anumite perioade. Variaţiile mai mari sunt
înregistrate pentru Arad şi Timiş comparativ cu Hunedoara şi Caraş-Severin.
Tabelul 3.2
Indicatori structurali de mobilitate pentru Arad
2006
2007
2008
2009
2010
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei
-1.75
-2.03
-3.17
-0.42
-1.21
Indice de impact al migraţiei
internaţionale asupra dinamicii
populaţiei masculin
0.19
-0.03
0.42
0.02
0.02
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei feminin
0.40
0.16
0.19
0.15
0.10
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<14)
-0.25
-0.21
-0.38
-0.14
-0.64
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<15-59)
2.53 -22.13
-1.45
-0.25
-0.49
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (>59)
-0.05
0.05
0.02
0.01
0.01
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<14)
0.04
0.01
0.02
0.03
0.04
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<15-59)
-0.45
1.29
0.07
0.05
0.03
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (>59)
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
Legendă: <0.2 impact scăzut; (0.2 0.6) impact mediu; (0.6 1.4) impact ridicat ; <1.4
impact mediu. Intervalele specifice legendei sunt stabilite în funcţie de intervalul posibil
de variaţie al indicatorilor construiţi. O valoare apropiată de 1 indică o capacitate ridicată
a migraţiei de a explica fenomenul analizat, deci un impact ridicat.
Sursa: Calcule proprii
Impactul migraţiei asupra populaţiei feminine este resimţit mai puternic în Arad şi Timiş
comparativ cu Hunedoara şi Caraş-Severin.
Impactul migraţiei internaţionale asupra categoriei de vârstă 15-59 de ani este resimţit
mai puternic în Hunedoara şi Caraş-Severin comparativ cu Arad şi Timiş.
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3.7.3. Caraş-Severin
Judeţul Caraş-Severin înregistrează o tendinţă negativă a soldului migraţiei interne
diferită faţă de tendinţa înregistrată la nivelul Regiunii Vest, al judeţului Arad şi Timiş.
Aceasta ilustrează atractivitea mai redusă a judeţului. Analiza dator sugerează că
dinamica soldului migraţiei interne este negativă indicând tendinţa de adâncire a
problemei înregistrate la nivelul acestui judeţ. Aceasta se traduce într-o creştere a
migraţiei şi o scădere a densităţii populaţiei.
Migraţia internaţională înregistrează acelaşi trend-ul ca cel evidenţiat la nivelul României
şi al Regiunii Vest caracterizat printr-un sold negativ. Interesant de observat că lipsa de
atractivitate a judeţului nu atrage după sine o creştere a soldului migraţiei internaţionale.
Aceasta are loc şi pe fondul numărului redus de imigranţi care vin în Caraş-Severin
(figura 3.31).
Figura 3.31
Soldul migraţiei interne şi internaţionale pentru Caras-Severin

Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Structura populaţiei pe vârste înregistrează aceeaşi tendinţă ca şi în cazul celorlalte judeţe
din Regiunea Vest. Interesant că soldul migraţiei interne negativ nu are efecte puternice
asupra ponderii populaţiei apte de muncă, cea din categoria 15-59 de ani. Aceasta se
datorează faptului că soldul migraţiei este, ca ordin de mărime, destul de mic comparativ
cu populaţia totală a judeţului. Aceasta indică faptul că o modificare a structurii
populaţiei se va produce doar dacă tendinţa evidenţiată se menţine pentru o perioadă
lungă de timp (figura 3.32).
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Figura 3.32
Structura populaţiei pe grupe de vârstă în Caras-Severin

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Structura populaţiei în funcţie de sex indică un raport echilibrat între numărul de femei şi
de bărbaţi în regiune. Se poate observa ca şi în cazul celorlalte judeţe că diferenţele de
comportament migrator nu au efecte evidente la nivel de structură a populaţiei. Ponderea
bărbaţilor/femeilor este aproximativ constantă de la an la an şi de la un judeţ la altul
(figura 3.33).
Figura 3.33
Structura populaţiei pe sexe în Caras-Severin

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistic

171

În ceea ce priveşte impactul migraţiei asupra structurii populaţiei concluziile evidenţiate
în analiza specifică Regiunii Vest şi judeţului Arad rămân valabile şi în cazul judeţului
Caraş-Severin.
Un element de diferenţiere, evidenţiat parţial în analiza judeţului Arad este
comportamentul diferit al indicatorilor în cazul judeţelor Arad şi Timiş, comparativ cu
Hunedoara şi Caraş-Severin. În acest sens, efectele cele mai puternice şi constante ale
mobilităţii asupra structurii populaţiei sunt resimţite, cel mai puternic, în zonele cu un
sold al migraţiei negativ, care sunt şi zonele cu gradul de atractivitate cel mai redus.
Tabelul 3.3
Indicatori structurali de mobilitate pentru Caras-Severin
2006
2007
2008
2009
2010
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei
-0.84
0.40
3.05
-0.44
-0.60
Indice de impact al migraţiei
internaţionale asupra dinamicii
populaţiei feminine
0.26
-0.01
0.03
0.06
0.02
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei masculine
0.66
0.26
1.31
0.37
0.25
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<14)
-0.08
0.03
-0.13
-0.08
-0.30
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<15-59)
1.20
1.59
-2.86
-0.19
-0.22
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (>59)
-4.52
-0.01
0.02
0.01
0.01
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<14)
0.04
0.01
0.02
0.04
0.06
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<15-59)
-0.65
0.70
0.48
0.08
0.04
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (>59)
2.46
-0.01
0.00
0.00
0.00
Legendă: <0.2 impact scăzut; (0.2 0.6) impact mediu; (0.6 1.4) impact ridicat ; <1.4
impact mediu. Intervalele specifice legendei sunt stabilite în funcţie de intervalul posibil
de variaţie al indicatorilor construiţi. O valoare apropiată de 1 indică o capacitate ridicată
a migraţiei de a explica fenomenul analizat, deci un impact ridicat.
Sursa: Calcule proprii
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3.7.4. Hunedoara
Hunedoara înregistrează o tendinţă negativă a soldului migraţiei interne. În primul rând
tendinţa este opusă celei înregistrate la nivelul Regiunii Vest, a judeţelor Arad şi Timiş.
În al doilea rând, tendinţa este semnficativ mai puternică comparativ cu judeţul CaraşSeverin. În sens, în anul 2010 soldul migraţiei negative este dublu în Hunedoara
comparativ cu Caraş-Severin, fapt ce ilustrează că judeţul este cel mai puţin atractiv din
Regiunea Vest.
Soldul migraţiei internaţionale este negativ, dar nu diferă semnificativ de cel înregistrat în
cazul celorlalte judeţe. Aceasta se explică, ca şi în cazul judeţului Arad, prin numărul mic
de imigranţi care vin în judeţ (figura 3.34).
Figura 3.34
Soldul migraţiei interne şi internaţionale pentru Hunedoara

Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Structura populaţiei pe vârste înregistrează aceeaşi tendinţă ca şi în cazul celorlalte judeţe
din Regiunea Vest. Comentariul realizat în cazul judeţului Caraş-Severin rămâne valabil
şi în cazul judeţului Hunedoara. În acest sens, o modificare semnificativă a structurii
populaţiei, mai ales în categoria 15-59 de ani se va produce doar dacă tendinţa evidenţiată
se va menţine pentru o perioadă lungă de timp (figura 3.35).
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Figura 3.35
Structura populaţiei pe grupe de vârstă în Hunedoara

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Se poate observa ca şi în cazul celorlalte judeţe că diferenţele de comportament migrator
nu au efecte evidente la nivel de structură a populaţiei pe criteriu de sex. Ponderea
bărbaţilor/femeilor este aproximativ constantă de la an la an şi de la un judeţ la altul
(figura 3.36).
Figura 3.36
Structura populaţiei pe sexe în Hunedoara

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
În ceea ce priveşte impactul migraţiei asupra structurii populaţiei concluziile evidenţiate
până la acest moment rămân valabile şi în cazul judeţului Hunedoara.
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Din analiza comparativă cu celelalte judeţe se poate observa o corelaţie negativă între
gradul de atractivitate al judeţului şi mărimea şi stabilitatea efectelor mobilităţii asupra
structurii populaţiei. Din acest punct de vedere efectele cele mai puternice şi constante ale
mobilităţii asupra structurii populaţiei sunt resimţite în judeţul Hunedoara (tabelul 3.4).
Tabelul 3.4
Indicatori structurali de mobilitate pentru Hunedoara
2006
2007
2008
2009
2010
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei
0.68
0.38
0.45
0.40
0.62
Indice de impact al migraţiei
internaţionale asupra dinamicii
populaţiei feminine
0.05
0.02
0.01
0.04
0.01
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei masculine
0.10
0.05
0.06
0.09
0.09
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<14)
0.16
0.13
0.16
0.15
0.26
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<15-59)
1.25
0.43
0.44
0.33
0.47
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (>59)
-0.28
-0.04
-0.03
-0.02
-0.03
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<14)
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<15-59)
0.13
0.04
0.04
0.05
0.03
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (>59)
-0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
Legendă: <0.2 impact scăzut; (0.2 0.6) impact mediu; (0.6 1.4) impact ridicat ; <1.4
impact mediu. Intervalele specifice legendei sunt stabilite în funcţie de intervalul posibil
de variaţie al indicatorilor construiţi. O valoare apropiată de 1 indică o capacitate ridicată
a migraţiei de a explica fenomenul analizat, deci un impact ridicat.
Sursa: Calcule proprii
3.7.5. Timiş
Soldul migraţiei interne urmează tendinţa pozitivă evidenţiată la nivelul Regiunii Vest şi
a judeţului Arad, fiind în medie de 4 ori mai mare. Aceasta poziţionează judeţul Timiş ca
judeţul cu gradul cel mai mare de atractivitate din Regiune.
Soldul migraţiei internaţionale urmează tendinţa observabilă la nivelul Regiunii Vest şi a
judeţelor componente. În termeni absoluţi valoarea soldului este cea mai mică comparativ
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cu celelelate judeţe din regiune. Aceasta se datorează numărului semnificativ mai mare
de imigranţi în Timiş, de 3-4 ori mai mare decât ocupantul locului 2 adică Arad (figura
3.37).
Figura 3.37
Soldul migraţiei interne şi internaţionale pentru Timiş

Sursă: Institutul Naţional de Statistică
Structura populaţiei pe grupe de vârstă inregistrează aceeaşi tendinţă ca şi pentru celelalte
judeţe din Regiunea Vest. Deşi există diferenţe importante de comportaement migrator ,
evidente în special în analiza judeţului Timiş, aceste diferenţe nu au efecte evidente la
nivel de structură a populaţiei. Ponderea diferitelor categorii de populaţie este
aproximativ constantă de la an la an şi de la un judeţ la altul. Aceasta se explică prin
numărul mic al populaţiei migratoare comparativ cu populaţia totală (figura 3.38).
Figura 3.38
Structura populaţiei pe grupe de vârstă în Timiş

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
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Se poate observa ca şi în cazul celorlalte judeţe că diferenţele de comportament migrator
nu au efecte semnificative la nivel de structură a populaţiei pe criteriul de sex. Ponderea
bărbaţilor/femeilor este aproximativ constantă de la an la an şi de la un judeţ la altul
(figura 3.39).
Figura 3.39
Structura populaţiei pe sexe în Timiş

Legendă: mii de persoane
Sursă: Institutul Naţional de Statistică
În ceea ce priveşte impactul migraţiei asupra structurii populaţiei concluziile evidenţiate
până la acest moment rămân valabile şi în cazul judeţului Timiş (a se vedea Tabelul 3.5).
Din punct de vedere al caracteristicilor specifice, se evidenţiază variabilitatea ridicată a
indicatorului, comparativ cu celelalte judeţe. Aceasta indică faptul că stabilitatea
impactului migraţiei asupra caracteristicilor structurale ale populaţiei se corelează negativ
cu gradul de atractivitate al judeţului (tabelul 3.5).
Tabelul 3.5
Indicatori structurali de mobilitate pentru Timiş
2006
2007
2008
2009
2010
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei
1.88
0.82
0.48
0.92
2.87
Indice de impact al migraţiei
internaţionale asupra dinamicii
populaţiei feminine
-0.18
0.01
0.01
0.00
-0.03
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei masculine
-0.52
-0.07
-0.07
-0.12
-0.16
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<14)
-0.45
-0.70
-1.15
69.18
1.22
Indice de impact al migraţiei asupra
dinamicii populaţiei (<15-59)
1.05
0.70
0.51
3.87
-1.77
Indice de impact al migraţiei asupra
0.50
0.18
0.08
0.06
0.08
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dinamicii populaţiei (>59)
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<14)
0.08
0.02
0.05
-4.87
-0.06
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (<15-59)
-0.19
-0.02
-0.02
-0.27
0.09
Indice de impact al migraţiei
internationale asupra dinamicii
populaţiei (>59)
-0.09
-0.01
0.00
0.00
0.00
Legendă: <0.2 impact scăzut; (0.2 0.6) impact mediu; (0.6 1.4) impact ridicat ; <1.4
impact mediu. Intervalele specifice legendei sunt stabilite în funcţie de intervalul posibil
de variaţie al indicatorilor construiţi. O valoare apropiată de 1 indică o capacitate ridicată
a migraţiei de a explica fenomenul analizat, deci un impact ridicat.
Sursa: Calcule proprii

3.8. Analiza dinamicii mobilităţii şi cauzelor acesteia
O mare parte a cauzelor specifice dinamicii mobilităţii au fost deja trecute în revistă.
Analiza s-a oprit la acei factori relevanţi având în vedere problematicile discutate până
la acest moment. În ceea ce urmează vom construi un tablou de bord care va lua în calcul
toate cauzele specifice şi va ilustra:
1) Dinamica principalelor cauze ale mobilităţii;
2) Ierarhizarea cauzelor în funcţie de impatul lor asupra mobilităţii.
Tabloul de bord va fi construit pentru Regiunea Vest, Arad, Caras-Severin, Hunedoara,
Timiş.
3.8.1. Regiunea Vest
Indicatorul descris in tabelul 3.6 ne permite să observăm dinamica mobilităţii şi să
ierarhizăm cauzele specifice în funcţie de impact.
Înainte de a analiza rezultatele un scurt comentariu este necesar. Gradul de acoperire şi
impactul fiecărei cauze este diferit. Existenţa unor trăsături comune relevante ne permite
să grupăm aceste cauze în patru categorii: 1) migraţia internă şi migraţia internaţională;
2) mobilitatea şcolară; 3) turism; 4) mişcarea naturală.
Prima categorie cuprinde persoane care îşi modifică domiciliu. Aceasta are o serie de
implicaţii: a) comportamentul lor de migraţie este unul stabil neafectat de sezonalitate; b)
influenţează densitatea regiunii unde se mută; c) comportamentul lor de mobilitate este
caracterizat prin deplasări de tip sezonier în zonele de provenienţă; d) au un impact major
asupra structurii populaţiei zonei respective.
A doua categorie cuprinde persoane care au un comportament migrator temporar şi
afectat de sezonalitate. Categoria este relevantă în ceea ce priveşte modificarea cu
prepondereţă a ponderii persoanelor în categoria “< 25”.
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A treia categorie se caracterizează print-o sezonalitate puternică. Prezenţa lor este
temporară şi nu afectează structura populaţiei regiunii vizitate.
A patra categorie influenţează categoria persoanelor minore sau a celor aflate peste 65 de
ani.
Datele din tabelul 3.6 indică stabilitatea temporară a cauzelor specifice mobilităţii. În
perioada 2006-2010 se înregistrează variaţii minime în ponderea cauzelor. Variaţia cea
mai mare este înregistrată pentru migraţia internă.
Tabelul 3.6
Dinamica mobilităţii şi cauzele acesteia pentru Regiunea Vest
Ponderea categoriei în populaţia de
interes
2006
2007 2008 2009 2010
Migraţia internă
0.006 0.001 0.004 0.004 0.005
Migraţia internaţională
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
Mobilitate şcolară*
0.115 0.111 0.104 0.110 0.116
Turism
0.868 0.880 0.884 0.877 0.868
Mişcare naturală (Spor
natural)
0.009 0.007 0.006 0.009 0.011
Legendă: Datele statistice oficiale nu indică provenienţa populaţiei şcolare, astfel
încât nu se poate realiza o dezagregare care să identifice distanţa faţă de locul de
provenienţă a populaţiei şcolare
Sursa: Calcule proprii
Ponderea cea mai ridicată este înregistrată în cazul turismului urmată de mobilitatea
şcolară.
Din perspectiva mobilităţii, turismul se caracterizează printr-o sezonalitate accentuată.
Analiza datelor sugerează stabilitatea numărului de turişti ceea ce sugerează o dinamică a
mobilităţii previzibilă de la an la an.
Turismul ca şi cazul mobilităţii şcoalare se caracterizează printr-un comportament
migrator temporar. În acest context, o implacţie importantă o reprezintă rolul cheie pe
care îl joacă infrastructura de transport inter-regională.
Mărimea ponderii mobilităţii şcolare trebuie interpretată cu anumite rezerve şi nuanţări.
În primul rând, dinamica mobilităţii şcolare indică un comportament stabil, adică
numărul studenţilor şi caracteristicile lor structurale sunt relativ stabile. Aceasta indică
următoarele: 1) categoria are un impact ridicat asupra mobilităţii dar, 2) se înregistrează
un impact redus asupra dinamicii acesteia şi nu este afecteată structura populaţiei de la an
la an.
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În al doilea rând, mobilitatea şcoalară este caracterizată printr-un comportament sezonier
specific, ceea ce are un impact asupra dinamicii mobilităţii în interiorul unui an. Această
comportament sezonier este extrem de stabil şi predictibil. Pe cale de consecinţe şi
dinamica mobilităţii în acest caz este predictibilă.
În al treilea rând, mobilitatea şcoalară influenţează dinamica mobilităţii în special în
categoria persoanelor „<25” de ani. Din persectiva impactului categoriei asupra
mobilităţii trebuie luat în calcul ponderea mult mai mică în această categorie a
persoanelor cu maşini personale comparativ cu cei aflaţi în categoria „>25” de ani.
3.8.2. Arad
Comentariile realizate în analiza dinamicii mobilităţii pentru Regiunea Vest rămân
valabile şi pentru judeţul Arad.
Din perspectiva elementelor specifice trebuie menţionate:
1) Ponderea mai ridicată a mobilităţii şcoalare în cazul judeţelor Arad şi Timiş
comparativ cu Caraş-Severin şi Hunedoara;
2) Numărul mult mai ridicat de turişti în cazul judeţelor Arad şi Timiş comparativ cu
Caraş-Severin şi Hunedoara.
3) Ponderile mai scăzute a migraţiei interne nu trebuie interpretate ca valori absolute.
În acest sens, ponderile nu implică o valoare mai mică a soldului migraţiei
interne pentru Arad comparativ cu Caraş-Severin şi Hunedoara. Ponderea se
explică prin numărul semnificativ mai mare de turişti şi de studenţi în cazul
judeţului Arad comparativ cu Caraş-Severin şi Hunedoara
4) Arad este singurul judeţ cu o tendinţă de creştere a numărului de studenţi. În acest
sens Arad avea la nivelul anului 2010 un număr de 23838 de studenţi comparativ
cu 16601 în 2005 (tabelul 3.7)
Tabelul 3.7
Dinamica mobilităţii şi cauzele acesteia pentru Arad
Ponderea categoriei în populaţia de
interes
2006
2007
2008 2009 2010
Migraţia internă
0.008 0.008 0.007 0.003 0.007
Migraţia internaţională
0.001 0.000 0.000 0.001 0.000
Mobilitate şcolară*
0.109 0.109 0.099 0.100 0.126
Turism
0.871 0.875 0.886 0.887 0.856
Mişcare naturală (Spor
natural)
0.011 0.008 0.008 0.009 0.010
Legendă: Datele statistice oficiale nu indică provenienţa populaţiei şcolare, astfel
încât nu se poate realiza o dezagregare care să identifice distanţa faţă de locul de
provenienţă a populaţiei şcolare
Sursa: Calcule proprii
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3.8.3. Caraş-Severin
Comentariile realizate în analiza dinamicii mobilităţii pentru Regiunea Vest rămân
valabile şi pentru judeţul Caraş-Severin.
Numărul de studenţi şi de turişti este semnificativ mai mic în Caraş-Severin comparativ
cu Arad sau Timiş. Pentru perioada analizată 2006-2010 numărul mediu de turişti este de
aproximativ două ori mai mic în Caraş-Severin comparativ cu celelalte două judeţe mai
sus menţionate (tabelul 3.8).
Tabelul 3.8
Dinamica mobilităţii şi cauzele acesteia pentru Caraş-Severin
Ponderea categoriei în populaţia de
interes
2006
2007 2008 2009 2010
Migraţia internă
0.002 0.005 0.004 0.006 0.010
Migraţia internaţională
0.002 0.001 0.001 0.002 0.001
Mobilitate şcolară*
0.035 0.039 0.035 0.034 0.031
Turism
0.949 0.941 0.948 0.945 0.942
Mişcare naturală (Spor
natural)
0.012 0.013 0.012 0.014 0.016
Legendă: Datele statistice oficiale nu indică provenienţa populaţiei şcolare, astfel
încât nu se poate realiza o dezagregare care să identifice distanţa faţă de locul de
provenienţă a populaţiei şcolare
Sursa: Calcule proprii
3.8.4. Hunedoara
Comentariile realizate în analiza dinamicii mobilităţii pentru Regiunea Vest rămân
valabile şi pentru judeţul Hunedoara.
Din perspectiva elementelor specifice, Hunedoara stă cel mai prost din cele patru judeţe
la numărul de turişti.
În ceea ce priveşte mobilitatea şcolară, se află pe penultimul loc, înaintea judeţului CaraşSeverin, dar la o distanţă foarte mare de primele două clasate. În acest sens, pentru
perioada 2006-2010, numărul mediu de studenţi este de patru ori mai mic decât în Arad şi
de opt ori mai mic decât Timiş (tabelul 3.9)
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Tabelul 3.9
Dinamica mobilităţii şi cauzele acesteia pentru Hunedoara
Ponderea categoriei în populaţia de
interes
2006
2007
2008 2009 2010
Migraţia internă
0.020 0.015 0.014 0.013 0.023
Migraţia internaţională
0.002 0.001 0.001 0.002 0.002
Mobilitate şcolară*
0.064 0.058 0.059 0.065 0.066
Turism
0.895 0.913 0.911 0.900 0.884
Mişcare naturală (Spor
natural)
0.019 0.013 0.015 0.020 0.026
Legendă: Datele statistice oficiale nu indică provenienţa populaţiei şcolare, astfel
încât nu se poate realiza o dezagregare care să identifice distanţa faţă de locul de
provenienţă a populaţiei şcolare
Sursa: Calcule proprii
3.8.5. Timiş
Comentariile realizate în analiza dinamicii mobilităţii pentru Regiunea Vest rămân
valabile şi pentru judeţul Timiş. Din perspectiva elementelor specifice, Timiş stă cel mai
bine dintre cele patru judeţe din perspectiva numărului de studenţi şi a celui de turişti. De
asemenea, judeţul se dovedeşte cel mai atractiv din Regiunea Vest având soldul migraţiei
interne cel mai ridicat.
Poziţia ocupată de judeţul Timiş sugerează câteva concluzii specifice:
1) Numărul semnificativ mai mare de turişti şi studenţi evidenţiază rolul important
jucat de infrastructura inter-regională, mai ales cea care are ca noduri cheie Timiş
şi oraşele importante din judeţ;
2) Atractivitatea ridicată a judeţului conduce la o valoare mai mare a soldului
migraţiei interne şi la o densitate a populaţiei mai ridicată. Aceasta indică rolul
important jucat şi de infrastructura de transport specifică judeţului (tabelul 3.10).
Tabelul 3.10
Dinamica mobilităţii şi cauzele acesteia pentru Timiş
Ponderea categoriei în populaţia de
interes
2006
2007
2008 2009 2010
Migraţia internă
0.016 0.015 0.012 0.013 0.019
Migraţia internaţională
0.002 0.000 0.000 0.001 0.001
Mobilitate şcolară*
0.164 0.151 0.145 0.158 0.152
Turism
0.814 0.831 0.842 0.826 0.824
Mişcare naturală (Spor
natural)
0.004 0.003 0.001 0.003 0.004
Legendă: Datele statistice oficiale nu indică provenienţa populaţiei şcolare, astfel
încât nu se poate realiza o dezagregare care să identifice distanţa faţă de locul de
provenienţă a populaţiei şcolare
Sursa: Calcule proprii
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3.9. Caracteristici specifice. Analiza SWOT a mobilităţii
În ceea ce urmează vom evidenţia principalele concluzii ale analizei subliniind indicatorii
specific relevanţi.
Tabelul 3.11
Concluzii sintetice ale analizei
Indicator analizat
Densitatea
populaţiei

Evoluţia populaţiei
2010-2060
Densitatea
populaţiei
Soldul migraţiei
internaţionale

Caracteristici evidenţiate
1) Densitatea semnificativ mai mică a populaţiei în Regiunea Vest
comparativ cu cea înregistrată la nivelul României. La nivelul anului 2010
diferenţa de densitate era de 30% , valorile statistice fiind de 89.9
locuitori/km2 pentru România, respectiv 59.8 locuitori/km2 pentru Regiunea
Vest
2) Densitatea mai scăzută în Regiunea Vest este înregistrată în special în
zonele rurale.
1) Aplicarea aceluiaşi ritm de scădere a populaţiei cu cel estimat de Comisia
Europeană indică o scădere dramatică a densităţii în Regiunea Vest de la
59.8 locuitori/km2 pentru 2010 la 47.99 locuitori/km2 pentru 2060.
1) Pentru România şi Regiunea Vest numărul de emigranţi rămâne constant
mai mare decât numărul de imigranţi.

Soldul migraţiei
1)Pentru Regiunea Vest şi judeţele componente se evidenţiază tendinţa de
pentru urban şi rural deplasarea unei părţi din populaţie către satele şi comunele aflate în
apropierea aglomerărilor urbane.
2)Soldul migraţiei urbane şi cel al migraţiei rurale relevă doua fenomene: a)
gradul de atractivitate scăzut al judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin şi
ridicat pentru Arad şi Timiş; b) tendinţa de migrare din urban în rural.

Structura imigraţiei
pe vârste

3)Rolul cheie al persoanelor care lucrează în mediul urban, dar şi-au
stabilit domiciliu în satele şi comunele aflate în vecinătatea marilor
aglomeraţii urbane. Aceste persoane se deplasează cu frecvenţă ridicată.
Pentru aceste cazuri, infrastructura rutieră, cea feroviară, precum şi cea a
mijloacelor de transport în comun este de o importanţă ridicată.
1)La nivelul Regiunii Vest şi a judeţelor compunente se poate observa
ponderea mult mai mare a categoriei de vârstă 26-40 de ani. În toate
cazurile analizate numărul acestora este aproape triplu faţă celelalte
categorii relevante. Persoanele din această categorie se caracterizează
printr-o mobilitate ridicată şi o autonomie crescută comparativ cu categoria
sub 18 ani sau peste 60 de ani. Mai mult decât atât categoria de vârstă
indică faptul că aceste persoane sunt active pe piaţă forţei de muncă.
2) Raportul între numărul de imigranţi pe categorii de vârstă rămâne
relativ constant între judeţe, indiferent de ordinul de mărime al fenomenului.
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Soldul migraţiei
interne

Indicatori
structurali de
mobilitate

Excepţie face judeţul Arad cu o pondere mai mare a populaţiei în categoria
18-25 comparativ cu categoria 26-40. Aceasta indică prezenţa mai ridicată a
populaţiei de imigranţi în scop de studiu.
1)Soldul migraţiei interne este pozitiv, cu excepţia anului 2007, ceea ce
evidenţiază atractivitatea Regiunii Vest.
2)Soldul migraţiei interne urmează o tendinţa pozitivă în cazul judeţelor
Arad şi Timiş şi negativă în cazul judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin.
3)În cazul judeţului Timiş media soldului este de 4 ori mai mare decât în
Arad. Aceasta poziţionează Timiş ca judeţul cu gradul cel mai mare de
atractivitate din Regiunea Vest.
1) Caracteristici ale efectelor migraţiei asupra structurii populaţiei în cazul
Regiunii Vest şi judeţelor componente:
a) Impactul migraţiei este mai puternic în ceea ce priveşte
modificările populaţiei pe criteriul vârstă decât pe criteriul sex;
b) Există variaţii importante ale impactului de la an la an fapt care
sugerează că mişcarea naturală joacă un rol determinant mai ales în
anumite perioade;
c) Impactul migraţiei este mai puternic asupra dinamicii populaţiei
feminine. Efectul este mai puternic în cazul migraţiei internaţionale;
d) Impactul migraţiei este mai puternic în cazul categoriei de vârstă
15-59 de ani. Efectul este mai puternic în cazul migraţiei
internaţionale.
e) Impactul este mai ridicat asupra populaţiei cu vârstă de muncă, prin
urmare trebuie urmărită evoluţia categoriei strategice a persoanelor
care emigrează în scopuri de muncă
f) Structura populaţiei pe grupe de vârstă indică ponderea ridicată a
persoanelor în categoria 15-59 de ani.
Diferenţele de
comportament migrator între judeţe nu au efecte semnificative
la nivel de structură a populaţiei. Ponderea diferitelor categorii de
populaţie este aproximativ constantă de la an la an şi de la un judeţ la
altul
2)Caracteristici specifice evidenţiate la nivel de judeţe:
a) Impactul migraţiei este mai puternic în ceea ce priveşte modificările
populaţiei pe criteriul vârstă decât pe criteriul sex. Impactul este
mai puternic pentru judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin
comparativ cu Arad şi Timiş
b) Există variaţii importante ale impactului de la an la an fapt care
sugerează că mişcarea naturală joacă un rol determinant mai ales în
anumite perioade. Variaţiile mai mari sunt înregistrate pentru
Arad şi Timiş comparativ cu Hunedoara şi Caraş-Severin.
c) Impactul migraţiei asupra populaţiei feminine este resimţit mai
puternic în Arad şi Timiş comparativ cu Hunedoara şi CaraşSeverin.
d) Impactul migraţiei internaţionale asupra categoriei de vârstă 15-
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Ponderea cauzelor
specifice mobilităţii
în populaţia de
interes

59 de ani este resimţit mai puternic în Hunedoara şi CaraşSeverin comparativ cu Arad şi Timiş.
e) Efectele cele mai stabile ale mobilităţii asupra structurii populaţiei
sunt resimţite cel mai puternic în zonele cu un sold al migraţiei
negativ. Acestea sunt zonele cu gradul de atractivitate cel mai redus.
1) Caracteristici evidenţiate lanivelul Regiunii Vest şi judeţelor componente:
a) Datele indică stabilitatea temporară a cauzelor specifice
mobilităţii. În perioada 2006-2010 se înregistrează variaţii minime în
ponderea cauzelor. Variaţia cea mai mare este înregistrată pentru
migraţia internă.
b) Ponderea cea mai ridicată a cauzelor este înregistrată în cazul
turismului urmată de mobilitatea şcolară.
d)Turismul ca şi cazul mobilităţii şcoalare se caracterizează printr-un
comportament migrator temporar. În acest context, o implicaţie
importantă o reprezintă rolul cheie pe care îl joacă infrastructura de
transport inter-regională.
c) Mobilitatea şcoalară este caracterizată printr-un comportament
sezonier specific, ceea ce are un impact asupra dinamicii mobilităţii în
interiorul unui an. Această comportament sezonier este extrem de
stabil şi predictibil. Pe cale de consecinţe şi dinamică mobilităţii în acest
caz este predictibilă.
2)Caracteristici specifice evidenţiate la nivel de judeţe:
a) Ponderea mai ridicată a mobilităţii şcoalare în cazul judeţelor Arad
şi Timiş comparativ cu Caraş-Severin şi Hunedoara;
b) Numărul mult mai ridicat de turişti în cazul Arad şi Timiş
comparativ cu Caraş-Severin şi Hunedoara.
c) Arad este singurul judeţ cu o tendinţă consistentă de creştere a
numărului de studenţi. În acest sens judeţul Arad avea la nivelul
anului 2010 un număr de 23838 de studenţi comparativ cu comparativ
cu 16601 în 2005.
3) Numărul mai mare de turişti şi studenţi în Timiş şi Arad
evidenţiază
rolul
important
jucat
de
infrastructura
inter-regională, mai ales cea care are ca noduri cheie cele două
judeţe şi orase importante;
4) Atractivitatea ridicată a judeţelor Timiş şi Arad conduce la o valoare
mai mare a soldului migraţiei interne şi la o densitate a populaţiei mai
ridicată. Aceasta indică rolul important jucat şi de infrastructura
de transport specifică judeţelor.
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Caracteristicile evidenţiate ne permit să definim punctele tari, slabe, ameninţările şi
oportunităţile specifice.
Tabelul 3.12
Analiza SWOT a mobilităţii
PUNCTE TARI
Ø Soldul migraţiei interne este
pozitiv, cu excepţia anului 2007, ceea
ce
evidenţiază
atractivitatea
Regiunii Vest;
Ø Soldul migraţiei urbane şi cel al
migraţiei rurale relevă gradul de
atractivitate ridicat al judeţelor
Arad şi Timiş;
Ø La nivelul Regiunii de Vest şi a
judeţelor compunente se poate
observa ponderea mult mai mare a
categoriei de vârstă 26-40 de ani;
Ø În cazul judeţului Timiş media
soldului migraţiei interne este de 4
ori mai mare decât în Arad.
Aceasta poziţionează Timiş ca
judeţul cu gradul cel mai mare de
atractivitate din Regiunea Vest;

PUNCTE SLABE
Ø Densitatea semnificativ mai mică a
populaţiei în Regiunea Vest comparativ
cu cea înregistrată la nivelul României.
Pentru anului 2010 diferenţa de
densitate era de 30% , valorile
statistice fiind de 89.9 locuitori/km2 la
nivelul României, respectiv 59.8
locuitori/km2 la nivelul Regiunii Vest;
Ø Densitatea mai scăzută în Regiunea
Vest este înregistrată în special în
zonele rurale;
Ø Soldul migraţiei urbane şi cel al
migraţiei rurale relevă gradul de
atractivitate scăzut al judeţelor
Hunedoara şi Caraş-Severin;
Ø Numărul scăzut de turişti în cazul
Caraş-Severin şi Hunedoara.

Ø Datele indică stabilitatea temporară
a cauzelor specifice mobilităţii. În
perioada 2006-2010 se înregistrează
variaţii minime în ponderea
cauzelor;
Ø Ponderea cea mai ridicată a
cauzelor mobilităţii este înregistrată
în cazul turismului urmată de
mobilitatea şcolară.
Ø Mobilitatea
şcoalară
este
caracterizată printr-un comportament
sezonier specific, ceea ce are un
impact asupra dinamicii mobilităţii
în interiorul unui an. Această
comportament sezonier este extrem
de stabil şi predictibil. Pe cale de
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consecinţe şi dinamică mobilităţii în
acest caz este predictibilă;
Ø Numărul ridicat de turişti în cazul
Arad şi Timiş;
Ø Aradul înregistrează o tendinţă
consistentă de creştere a numărului
de studenţi. În acest sens Aradul
avea la nivelul anului 2010 un număr
de 23838 de studenţi comparativ cu
comparativ cu 16601 în 2005
OPORTUNITĂŢI
Ø Pentru Regiunea Vest şi judeţele
componente se evidenţiază tendinţa
de deplasarea unei părţi din
populaţie către satele şi comunele
aflate în apropierea aglomerărilor
urbane.

AMENINŢĂRI
Ø Aplicarea aceluiaşi ritm de scădere a
populaţiei cu cel estimat de Comisia
Europeană indică o scădere dramatică
a densităţii în Regiunea Vest de la 59.8
locuitori/km2 pentru 2010 la 47.99
locuitori/km2 pentru 2060.

Ø Rolul cheie al persoanelor care
lucrează în mediul urban, dar şi-au
stabilit domiciliu în satele şi
comunele aflate în vecinătatea
marilor aglomeraţii urbane. Aceste
persoane se deplasează cu frecvenţă
ridicată.

Ø Presiuni asupra infrastructura rutiere,
feroviare, precum şi cea a mijloacelor
de transport în comun datorate
migraţiei
urban-rural
(mişcări
flotante urbane);
Ø Impactul migraţiei este mai puternic
în cazul categoriei de vârstă 15-59 de
ani. Efectul este mai puternic în cazul
migraţiei internaţionale;
Ø Există
variaţii
importante
ale
impactului migraţiei asupra structurii
populaţiei de la an la an fapt care
sugerează că mişcarea naturală joacă un
rol determinant mai ales în anumite
perioade;
Ø Impactul migraţiei este mai puternic
în ceea ce priveşte modificările
populaţiei pe criteriul vârstă decât pe
criteriul sex. Impactul este mai
puternic pentru judeţele Hunedoara şi
Caraş-Severin;
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Ø Presiuni asupra infrastructurii de
transport: turismul ca şi cazul
mobilităţii şcoalare se caracterizează
printr-un comportament migrator
temporar. În acest context, o implicaţie
importantă o reprezintă rolul cheie pe
care îl joacă infrastructura de
transport inter-regională;
Ø Presiuni asupra infrastructurii de
transport: numărul mai mare de
turişti şi studenţi în judeţele Timiş şi
Arad evidenţiază rolul important jucat
de infrastructura inter-regională, mai
ales cea care are ca noduri cheie cele
două judeţe şi orase importante;
Ø Presiuni asupra infrastructurii de
transport: atractivitatea ridicată a
judeţelor Timiş şi Arad conduce la o
valoare mai mare a soldului migraţiei
interne şi la o densitate a populaţiei mai
ridicată. Aceasta indică rolul important
jucat şi de infrastructura de transport
specifică judeţelor.
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Glosar
(Auto)tractor

– vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat
exclusiv sau în principal tractării de remorci / semiremorci

Activitate de
transport

– ansamblul acţiunilor prin care se organizează şi se realizează
deplasarea în spaţiu a călătorilor şi mărfurilor;

Acvatoriu

– totalitatea suprafeţelor de apă adăpostite, natural sau prin lucrări
hidrotehnice, care asigură buna funcţionare a portului

Aerodrom

– locul pe uscat sau pe apă de unde decolează sau pe care aterizează
aeronavele (fără activitate comercială)

Aerogara

– ansamblul de clădiri din cadrul unui aeroport care adăposteşte
serviciile tehnice şi administrative necesare asigurării traficului de
călători şi de mărfuri ale unei linii aeriene

Aeroport

– suprafaţă de uscat sau de apă special amenajată, destinată a servi
la: decolarea şi aterizarea aeronavelor; îmbarcarea şi debarcarea
pasagerilor; controlul şi conducerea zborului într-o zonă delimitată
de spaţiu; întreţinerea şi repararea aeronavelor

Agenţia de
voiaj

– spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare
a legitimaţilor de călătorie, informare şi îndrumare a călătorilor

Ampatament

– distanţa dintre drepte de intersecţie a planului de bază cu plane
verticale trecând prin centrele roţilor de pe aceeaşi osie (mm);
pentru autovehicule cu mai mult de două osii, ampatamentul este
egal cu suma distanţelor respective

Aparat de cale

– ansamblu de instalaţii fixe care asigură încrucişarea şi / sau
ramificarea la nivel a liniilor de cale ferată

Armare

– echiparea unei nave cu întregul echipament necesar navigării

Armator

– proprietarul sau cel care operează o navă; armatorii efectuează
activităţi de transport în baza unei document numit contract de
voyage charter, prin care armatorul se obligă să transporte o
anumită încărcătură (caric) pe ruta convenită, în cursul uneia sau
mai multe călătorii

Autogară

– spaţiu special amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea
autovehiculelor la peroane, urcarea sau coborârea persoanelor
transportate prin servicii regulate de transport rutier public,
precum şi pentru a oferi condiţii / servicii pentru persoanele aflate
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în incintă
Autorizaţia de
operator aerian

– documentul care atestă autorizarea operatorului de a efectua
activităţi de lucru sau de aviaţie generală sau certificatul de
operator aerian (documentul care atestă capacitatea unui operator
aerian de a efectua activităţi de transport aerian public

Autostradă

– drum naţional de mare capacitate şi viteză, rezervat exclusiv
circulaţiei autovehiculelor, care nu deserveşte proprietăţi riverane,
prevăzut cu două căi unidirecţionale separate printr-o zona
mediană, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda
de staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate,
intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri
special amenajate

Autovehicul

– vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu
excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu 2
sau 3 roţi

Autovehicul
etalon

– vehicul convenţional care se foloseşte ca unitate de referinţă
pentru dimensionarea şi verificarea drumurilor din punct de vedere
al capacităţii de circulaţie şi al capacităţii portante a sistemului
rutier

Bandă de zbor

Bastiment

– porţiunea din aerodrom aleasă în mod special în raport cu
condiţiile de vânt şi de relief şi cu realizarea culoarelor aeriene de
acces, echipată corespunzător pentru asigurarea decolării şi
aterizării avioanelor numai pe o direcţie
- 1. barcă cu o velă pătrată, pentru pescuitul pe râuri.
2. navă cu fundul plat, pentru transporturi grele pe căile
navigabile.
- Navă, vas (de război) de dimensiuni mari.

BLA

– bloc de linie automat

Bord liber

– distanţa măsurată pe verticală la mijlocul navei, între marginea
superioară a liniei punţii prevăzute cu închideri permanente
(numită şi punte de bord liber) şi marginea superioară a liniei de
încărcare. Bordul liber reprezintă o rezervă de flotabilitate

Cabotaj

– operaţiuni de transport efectuate pe teritoriul statului unei părţi
contractante cu punctele de încărcare şi descărcare pentru
transportul de mărfuri sau locurile de îmbarcare şi debarcare
pentru transportul de persoane, aflate pe acel teritoriu, de către un
operator de transport cu sediul pe teritoriul statului celeilalte părţi
contractante

Barjă
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- Navigaţie comercială de-a lungul coastei; transport naval de
mărfuri între porturi apropiate.
Cale navigabilă

– traseul stabilit şi trasat pe hartă pe care navele se pot deplasa, fără
pericol, în ambele sensuri, pe întreaga perioadă de navigaţie

Cărăuş

– persoana fizică sau juridică care realizează transport de persoane
sau de mărfuri în temeiul unui contract

Cheu

– construcţie hidrotehnică care limitează bazinele unui port, având
rolul de a consolida malurile şi porţiunea respectivă de coastă şi de
a permite acostarea şi operarea navelor, precum şi lucrările de
întreţinere şi reparaţii ale navelor

Clasa navei

– categoria calitativă din punct de vedere constructiv şi al dotării

Coeficient de
drum

– corecţie care se aplică parcursului efectiv pentru a se obţine
parcursul echivalent

Coeficientul de
tară

– raportul dintre sarcina utilă şi masa proprie a autovehiculului

Colectarea şi
expedierea
mărfurilor

– activitate de preluare, depozitare şi expediere mărfuri în partizi
mici şi mijlocii

Coletărie

– expediţie de mărfuri în cantităţi nevagonabile (colete), care se
transportă de obicei mai multe în acelaşi vagon (de marfă)

Comisionar

– persoană fizică sau juridică care săvârşeşte acte juridice în numele
său, dar pe socoteala altei persoane (comitent), în baza unui
contract de mandat (de comision)

Complex rutier

– zona activă a terasamentelor, din patul drumului până la
adâncimea la care nu se mai resimt influenţele sarcinilor verticale

Container

- cmbalaj metalic cu forme i dimensiuni standardizate, astfel încât
să cuprindă un număr exact de obiecte sau cantită i anumite de
materiale, pentru transport
- cutie specială în care sunt puse aparate, instrumente etc. în
rachetele cosmice

Containerizare

- ambalarea mărfurilor într-o construcţie cu caracter permanent,
suficient de rezistentă pentru a permite o utilizare repetată, numită
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container, având un volum interior de minim 1m3
Contract de
transport

– convenţie între cărăuş şi client, prin care cărăuşul se obligă să
efectueze deplasare de persoane sau bunuri, în schimbul unei
remuneraţii achitate de client.

Dană

– zona situată de-a lungul unui cheu sau a unui mal, amenajată
pentru a permite acostarea navelor şi manipularea mărfurilor

Deplasament

– greutatea navei exprimată în tone sau greutatea coloanei de apă
dislocuită de nava în stare de plutire. Acesta se masoară fie în tone
metrice, fie în tone engleze, numite tone lungi, unde o tonă lungă
= 1016,0475 kg

Drum

– calea de comunicaţie terestră, special amenajată pentru circulaţia
autovehiculelor şi a pietonilor

Drum comunal

– drum de interes local care leagă mai multe comune între ele, fiind
întreţinut de administraţia comunelor respective

Drum cu 4
benzi

– drum naţional accesibil prin intersecţii reglementate, cu traseu care
poate traversa localităţi şi pentru care oprirea / staţionarea pe
partea carosabilă sunt interzise

Drum expres
(rapid)

– drum naţional accesibil numai prin noduri sau intersecţii
reglementate, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, se
desfăşoară în afara localităţilor şi pentru care oprirea / staţionarea
pe partea carosabilă sunt interzise

Drum judeţean

– drum de interes local care leagă localităţi din acelaşi judeţ, fiind
întreţinut de administraţia judeţului respectiv

Drum naţional

– drum care leagă între ele centre importante ale ţării şi a cărui
îngrijire se află în seama administraţiei centrale

Drum naţional
european

– drum naţional deschis traficului internaţional (care este parte a
unui drum european)

Drumuri
private

– drumuri care satisfac cerinţele de trafic rutier ale unor agenţi
economici sau persoane

Drumuri
publice

– drumuri destinate cerinţelor de trafic rutier a întregii populaţii şi
ale economiei naţionale

DW
(DeadWeight)

-

capacitatea maximă de încărcare a unei nave comerciale,
reprezentând rezervele de combustibil, de ulei şi de apă, proviziile
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şi încărcătura utilă (inclusiv echipajul şi pasagerii cu bagajele lor)
se calculează prin diferenţa dintre deplasamentul navei de plină
încărcare şi deplasamentul navei goale.
se calculează prin diminuarea DW–eitului brut cu toate greutăţile
de la bord ce nu reprezintă marfa (combustibil, lubrefianţi, apa,
tehnologică şi cea potabilă, echipaj, provizii).

DW–ul brut

-

DW–ul net

-

Ecartament

– (a) distanţa dintre centrele feţelor de contact cu terenul a
pneurilor aceleiaşi osii
(b) distanţa dintre feţele interioare ale celor două şine de cale
ferată

Estacadă

– platformă susţinută la înălţime printr-o infrastructură de metal,
lemn, beton, care realizează o cale de comunicaţie între mal şi un
punct situat la o anumită depărtare de acesta

Etanşeitate

– calitatea navei de a nu lua apă indiferent de condiţiile de
exploatare
- 1. Element de rezisten ă al scheletului unei nave, amplasat la
pupă i care sus ine cârma. ◊ Tub etambou= tub montat la pupa
navei, prin care trece axul elicei.
2. Element de rezisten ă din scheletul unui avion, situat la
extremitatea din spate a fuzelajului

Etambou

Etravă

- element de rezisten ă care închide corpul unei nave la prora şi cu
care nava îşi deschide drumul la înaintarea prin apă

Flotabilitate

– calitatea navei de a pluti în orice condiţii de navigaţie, în stare
încărcată sau goală

Frontul de
acostare şi de
operare

– cuprinde totalitatea amenajărilor executate de-a lungul conturului
acvatoriului pentru acostarea navelor, executarea operaţiilor de
încărcare – descărcare, îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor

Halte şi posturi
de mişcare

– puncte de secţionare a căii, realizate pentru a permite încrucişări şi
depăşiri de trenuri, în scopul măririi capacităţii de circulaţie a
secţiei. În caz de necesitate, haltele se utilizează şi pentru
efectuarea operaţiilor traficului de călători (de mică intensitate)

Hub

- nod de transport, locul unde mărfurile sau pasagerii sunt
transferate între diferite moduri de transport, sau între vehicule
asemănătoare, în cadrul aceluiaşi mod de transport

Indicele de
remorcare

– raportul dintre masa remorcii şi masa totală a autotrenului
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Infrastructura
căii ferate

– totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura căii ferate,
asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a
eforturilor statice şi dinamice

Infrastructura
de transport

– ansamblul elementelor din baza tehnico–materială necesară
desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe
transporturilor
şi
activităţilor
privind
administrarea
infrastructurilor respective
– totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura, asigurând legătura
cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor statice şi
dinamice

Infrastructura
drumului
Infrastructura
portului

– complexul de lucrări hidrotehnice (asanări, dragaje, construcţii de
cheiuri, consolidări etc.) destinate să asigure un contact cât mai
bun uscat şi acvatoriu

Inimă de
încrucişare

– element situat la intersecţia a două şine

Intermediere

– operaţiune prin care un agent economic :
– preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier intern
şi / sau internaţional pe care îl efectuează în nume propriu
printr-un operator de transport rutier ori prin asociere cu alţi
intermediari sau operatori din alte moduri de transport;
– intermediază contractarea transportului între beneficiari şi
operatorii de transport rutier.

Licenţa de
transport
aerian

– documentul individual prin care se acordă unui operator aerian
autorizat drepturi de trafic pe o rută aeriană care deserveşte două
sau mai multe aeroporturi interne sau internaţionale

Licenţă de
transport

– document prin care se atestă că operatorul de transport rutier
îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi
competenţă profesională, acesta având dreptul să efectueze
transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor
naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere

Linii de interes
local

– linii construite de unităţi economice pentru deservirea intereselor
locale

Linii magistrale – linii de cale ferată de importanta deosebită pentru circulaţia
naţionala şi internaţională
Linii principale
Linii secundare

– linii de cale ferată de importanţă naţională prin care se asigură
legătura între principalele centre urbane
– linii de cale ferată care leagă diferite localităţi cu liniile magistrale
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şi principale
Lo-Lo

– „Lift on – Lift off”, transport combinat rutier-naval realizat cu
containere, încărcarea şi descărcarea acestora realizându-se pe
verticală

Macaz

– dispozitiv folosit pentru dirijarea materialului rulant la bifurcarea
căilor de rulare, constând dintr-o porţiune mobilă şi reglabilă a
şinelor; comanda se poate face local sau centralizat, de la distanţă

Manevrabilitate – calitatea navei de a se supune fidel comenzilor personalului
navigant (proprietatea de a urma drumul impus)
Mărfurile
agabaritice

– mărfuri cu mase şi / sau dimensiuni care depăşesc tonajul sau
capacitatea mijloacelor de transport obişnuite

Mărfurile
fragile

– mărfuri care au o valoare mare în comparaţie cu celelalte mărfuri,
şi pot fi uşor degradate dacă nu se respectă nişte reguli precise atât
pentru manipulare cât şi pentru transport

Mărfurile
generale

– mărfuri care nu necesită măsuri speciale în timpul manipulării sau
deplasării

Mărfurile în
vrac

– mărfuri în stare solidă, sub formă granulară, neambalată (de
exemplu, cereale, nisip, pietriş, cărbune, minereuri etc.)

Mărfurile
periculoase
Mărfurile
perisabile

– mărfuri care ar putea periclita transportul din cauză că sunt uşor
(spontan) inflamabile, explozive sau toxice
– mărfuri supuse unor procese naturale de alterare; transportul lor se
execută cu vehicule special amenajate, la temperaturi controlate

Mesagerie

– activitate de transport de bagaje, pachete şi colete neînsoţite prin
curse speciale de mesagerie sau prin mijloace care deservesc
traseele de transport de persoane prin servicii regulate

Mijloace de
transport

– mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru
transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se
deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau
aeriană

Milă marină

-

Monorail

– şină care serveşte singură ca o cale pentru vehicule pentru pasageri
sau marfă; în cele mai multe cazuri, şina este elevată, dar trenurile
monorail pot merge şi la suprafaţă, în subteran sau în tuneluri

unitate de măsură pentru lungimi, folosită în navigaţie, egală cu
1852 m.
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speciale
Nava

– vehicul amenajat şi echipat pentru a se deplasa pe apă sau sub apă,
în scopul efectuării transportului de mărfuri sau de oameni,
executării unor lucrări tehnice sau cu destinaţie specială

Nave
autopropulsate

-

Navigaţie în
linie

– navigaţie regulată, organizată pe o anumită rută comercială, între
anumite porturi, după un orar fix, anunţat anticipat, în
conformitate cu interesele armatorilor şi ale beneficiarilor de
servicii de linie

Navigaţie
tramp

– navigaţie neregulată, care nu este legată de o anumită rută de
transport, de anumite porturi de expediere şi destinaţie

Navlosire

– operaţiunea de închiriere a navelor

Navlu

– taxă sau chirie specifică transportului naval

remorchere, împingătoare, şlepuri şi barje autopropulsate.

Operator de
– orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu
transport rutier
autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi
care în prealabil a obţinut licenţa de transport
Operatori ai
activităţilor
conexe

– persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se
desfăşoară în legătură cu / sau în timpul transportului

Operatori de
transport

– transportatori, români sau străini, care au acces egal şi
nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public

Operatori de
– formaţiuni de transport care funcţionează în cadrul unei societăţi
transport rutier
comerciale cu alt obiect şi care au o activitate de transport pentru
în folos propriu
nevoile proprii, de aprovizionare sau desfacere, care nu facturează
activitatea prestată şi nici nu înregistrează venituri
Operatorii de
transport
public

– operatori care facturează activitatea de transport prestată şi
înregistrează venituri din această activitate

Pachetizare

- un ansamblu de tehnici de legare şi de consolidare a mai multor
unităţi de mărfuri, într-una singură, având masă şi dimensiuni de
gabarit sporite

Paletizarea

- gruparea mai multor unităţi de mărfuri pe un suport, denumit
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paletă sau palet
Patul drumului

– suprafaţa superioară amenajată a terasamentelor

Pescaj

– distanţa măsurată pe verticală între marginea inferioară a chilei şi
linia de plutire

Picior

- unitate de măsură pentru lungime din sistemul anglo-american,
egală cu 30,48 cm (12 ţoli), fiind notată ft, numită şi picior
englezesc

Ponton

-

1. Ambarcaţie, de obicei fixă, care sus ine o instalaţie unde
acostează navele;
2. Pod plutitor improvizat a cărui platformă este susţinută de bărci
sau de alte vase legate între ele - fiecare dintre ambarcaţiile care
susţin platforma unui astfel de pod. 3. Vas fără motor şi fără
punte, care se remorchează la un vas cu motor şi cu care se
transportă mărfurile dintr-un port sau se ancorează bastimentele
mai mari.

Port

– § suprafaţa amenajată pe care se întâlnesc căile de transport
maritime sau fluviale cu cele terestre ale zonei (hinterlandului)
deservite de port
§ adăposturi naturale sau artificiale situate în zona litorală, în
golfuri, la gurile de vărsare ale fluviilor sau în alte locuri
convenabile, care în urma unor lucrări hidrotehnice şi
industriale speciale pot asigura intrarea şi ieşirea navelor,
adăpostirea navelor împotriva vânturilor şi valurilor,
întreţinerea şi repararea navelor, efectuarea celorlalte
operaţiilor portuare

Radă

– zona de apă din vecinătatea unei coaste, cu sistem de apărare
naturală sau artificială, servind la adăpostirea navelor într-un port
împotriva vânturilor, valurilor sau curenţilor sau a aşteptării
rândului pentru efectuarea diferitelor operaţii la dană, de reparare,
reaprovizionare cu materiale şi alimente etc.
Registre de clasificare - instituţii specializate care, în
conformitate cu legislaţiile naţionale şi prevederile convenţiilor
internaţionale, privind condiţiile navigaţiei în marea liberă,
elaborează norme tehnice obligatorii şi verifică îndeplinirea unui
certificat de clasă.

Remorcă

– vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat
de un autovehicul
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Reţea de
transport

– ansamblu format din infrastructura de transport, reţeaua de
management al traficului, reţeaua sistemului de poziţionare şi
navigaţie

RID

- Reguli Internaţionale pentru Transportul Mărfurilor pe Calea
Ferată, din cadrul Convenţiei Internaţionale privind Transportul
Mărfurilor pe Calea Ferată.
Clasificarea mărfurilor periculoase, care se transportă pe calea
ferată, corespunde unui număr de 8 clase Numerotarea mărfurilor
periculoase, în numerotarea RID s-a făcut printr-un sistem
denumit Marginal şi nu prin numerotarea sugerată de Naţiunile
Unite.

Ro-La

– „Rollenden Landstrasse” („şosea rulantă”); transport combinat
care utilizează modul rutier pentru deplasările terminale şi modul
feroviar pentru distanţa principală, vehiculul rutier fiind urcat şi
deplasat pe o platformă feroviară

Ro-Ro

– Rool-on / Rool-off ship (a rula pentru a intra / a rula pentru a ieşi
de pe navă), transport combinat rutier-naval cu nave care permit
accesul şi parcarea vehiculelor rutiere sau a vagoanelor

Sabord

- deschizătură în pereţii laterali ai unei nave, care foloseşte la
aerisire, la încărcarea şi la descărcarea mărfurilor etc.

Schimbător de
cale

– dispozitiv montat la intersecţia a două linii de cale ferată, cu
ajutorul căruia se realizează trecerea vehiculului de pe o linie pe
cealaltă; este format în principiu din: macaz, inimă de încrucişare,
şine intermediare şi un aparat de manevră

Semiremorcă

– vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau
la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului sau axei de
tractare se exercită o forţă verticală semnificativă

Semnalele de
bloc de linie

– puncte de secţionare destinate măririi capacităţii de circulaţie
dintre staţii, care delimitează sectoare de 2,5 km în care intrarea şi
ieşirea trenului este dirijata cu semnalizatoare acţionate manual
sau automat

Semnalele de
cale

– semnale optice şi acustice prin care se transmite un ordin sau o
comandă pentru circulaţia pe cale ferată

Sistem de
transport

– ansamblul mijloacelor de transport, instalaţiilor şi construcţiilor
aferente care acţionează independent sau coordonat în scopul
satisfacerii cerinţelor de deplasare în spaţiu a oamenilor şi
bunurilor;
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Spaţiul aerian
naţional

– coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al unui
stat, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic

Spaţiul de
circulaţie
aeriană

– porţiunea din spaţiul aerian naţional unde se permite activitatea
aeronautică în aer şi pe terenurile destinate decolărilor /
aterizărilor, indiferent de apartenenţa şi de natura activităţii de
zbor

Stabilitate

– calitatea navei de a se opune tuturor cauzelor care împiedică
echilibrul (vântul, valurile) şi de a reveni la poziţia iniţială după
încetarea acţiunii acestor cauze; este principala calitate de
exploatare

Staţie de cale
ferată (gară)

– unităţi de bază ale transportului feroviar, cu o bază tehnicomaterială proprie pentru a îndeplini funcţiile tehnice şi comerciale
care le revin

Staţie de
dispoziţie

– staţie destinată, în general, schimbării locomotivelor de la trenurile
care tranzitează, echiparea lor, schimbarea partidelor de
locomotive, descompunerea şi compunerea trenurilor care circulă
în special în incinta secţiilor de remorcare adiacente, repararea
locomotivelor şi vagoanelor, efectuarea operaţiilor tehnice şi
comerciale aferente primirii şi expedierii trenurilor de marfă şi de
călători;

Staţie de triaj

– staţie de cale ferată tehnică specială având ca scop descompunerea
şi compunerea trenurilor de marfă prin trierea vagoanelor

Suprastructura
drumului

– totalitatea lucrărilor care alcătuiesc corpul propriu-zis al drumului

Suprastructura
portului

– ansamblul instalaţiilor de încărcare-descărcare şi de transport de
pe frontul de operare al teritoriului portuar, precum şi din
ansamblul de unităţi specializate, situate în imediata apropiere a
frontului de operare
ð Şenal navigabil - zona continuă a cursului de apă şi a căii
navigabile, cu raze ce nu coboară sub o anumită limită, şi
care permite navigaţia vaselor într-un sens sau altul, cu sau
fără încrucişare.

Şină

– element principal ale suprastructurii, alcătuind calea de rulare;
şinele de cale ferată sunt prinse rigid de traverse la o distanţă fixă
una de alta, numită ecartament

Şosea

– drum interurban, pietruit sau asfaltat sau stradă largă, frumos
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amenajată, la intrarea într-un oraş, care continuă căile de
comunicaţie interurbane; poate fi naţională, judeţeană sau
comunală (din fr. chaussée)
Terasament

– lucrare executată în pământ în vederea realizării unei construcţii, a
unei căi ferate sau a unui drum

Tonajul
Deadweight

– mărime care exprimă capacitatea maximă totală (nominală) de
încărcare a navei, egală cu diferenţa dintre deplasamentul navei
încărcate şi deplasamentul navei goale
- volumul spaţiilor interioare, determinat prin măsurători de tonaj,
după norme naţionale sau în baza Convenţiei internaţionale de la
Londra. Se exprimă în unităţi de volum şi în tone registru, unde o
tonă registru = 2.8316 m3 ( sau 100 picioare cubice)

Tonajul
registru brut

– volumul tuturor spaţiilor închise, destinate mărfurilor, proviziilor,
cabinelor echipajului şi pasagerilor, navigaţiei, manevrei navei şi
sistemului de propulsie

Tonajul
registru net

– volumul tuturor spaţiilor închise destinate mărfurilor şi pasagerilor

Trafic

– totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună,
trimestru, an) în cadrul anumitor relaţii de transport

Trafic intern

– totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună,
trimestru, an) în limitele frontierei unei ţări

Trafic
internaţional

– totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună,
trimestru, an) între două sau mai multe state

Transport

– mişcarea de la un loc la altul a persoanelor, bunurilor, semnalelor
sau informaţiilor (din lat. trans – peste şi portare – a purta sau a
căra)

Transport
aerian

– mod de transport care asigură deplasarea în spaţiu a bunurilor şi
oamenilor cu ajutorul aeronavelor

Transport
combinat

– transport intermodal, al cărui parcurs principal se realizează pe căi
ferate, navigabile sau aeriene, iar parcursul iniţial şi / sau terminal
se realizează pe căi rutiere şi este cât mai scurt posibil

Transport de
cabotaj

– transport naval de-a lungul coastelor, la maxim 100 mile distanţă
de limitele apelor teritoriale

Transport de

– transport în trafic internaţional la care punctul de plecare şi de
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peage

sosire al transporturilor se află pe teritoriul aceluiaşi stat, însă
parcursul transportului străbate un stat vecin

Transport
feroviar

– mod de transport terestru prin care se efectuează deplasarea în
spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul mijloacelor de tracţiune
(locomotivelor) şi mijloacelor tractate (vagoanele) care circulă pe
trasee fixe (căi ferate)

Transport
intermodal

– deplasarea mărfurilor în aceeaşi unitate de încărcare sau acelaşi
vehicul rutier, care utilizează succesiv două sau mai multe moduri
de transport, fără manipulări ale mărfii propriu-zise la schimbarea
modurilor; prin extensie, intermodalitatea caracterizează un sistem
de transport prin care două sau mai multe moduri de transport sunt
utilizate într-o manieră integratoare care să completeze un lanţ de
transport „din poartă în poartă” („door to door”), adică de la poarta
expeditorului la poarta destinatarului

Transport
multimodal

– transport succesiv mixt care utilizează două sau mai multe moduri
de transport

Transport
naval

– mod de transport care asigură deplasarea pe apă a bunurilor şi
oamenilor cu ajutorul navelor (mijloace autopropulsate sau fără
sistem de propulsie); dacă se realizează pe lacuri, râuri sau fluvii,
navigaţia se numeşte fluvială sau interioară, iar dacă se realizează
pe mări sau oceane, navigaţia se numeşte maritimă

Transport
rutier

– mod de transport terestru care asigură deplasarea în spaţiu a
bunurilor şi oamenilor cu ajutorul autovehiculelor (mijloace de
transport auto-propulsate), al mijloacelor tractate (remorci, trailere
etc.) sau al mijloacelor cu tracţiune animală

Transport
special

– mod de transport care se realizează cu mijloace diferite de
mijloacele clasice de transport (prin conducte, cu funiculare etc.)

Transport
succesiv

– mod de transport a persoanelor sau mărfurilor de către doi sau mai
mulţi cărăuşi care folosesc, pentru a parcurge distanţa de la
punctul de pornire la punctul de destinaţie, mijloace de transport
– diferite;
modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi
diferiţi cu care clientul încheie contracte distincte, de sine
– stătătoare se numeşte transport succesiv cu cărăuşi
independenţi;
modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi
– diferiţi, în temeiul aceluiaşi contract de transport se numeşte
transport succesiv în baza unui contract unic de transport;
modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi
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diferiţi, care încheie contracte de transport distincte cu
comisionarul clientului se numeşte transport succesiv prin
intermediul unui comisionar
Transportatori

– persoane fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi,
interne sau internaţionale, de persoane sau de bunuri, în interes
public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în
proprietate sau cu chirie

Transportul de
colectare

– transport la care încărcarea se face succesiv din mai multe locuri,
iar descărcarea într-un singur loc

Transportul de
distribuţie

– tip de transport în care încărcarea se face într-un singur loc, iar
descărcarea în mai multe puncte succesiv

Transportul
direct

– tip de transport în care deplasarea mărfurilor se efectuează între
două puncte fără alte operaţii

Transportul în
interes propriu

– categorie de transporturi:
o executate în interes personal, de persoane fizice, în vederea
asigurării deplasării unor persoane sau bunuri,
o executate în folos propriu, de persoane fizice sau juridice,
pentru activităţile proprii, autorizate, cu mijloace de transport
pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui
contract de închiriere sau leasing.

Transportul în
interes public

– categorie de transporturi organizate de agenţi economici
specializaţi şi puse fără discriminare la dispoziţia clientelei
formate din călători sau expeditori de mărfuri

Transportul
ocazional

– tip de transport care se realizează pe itinerarii, la date şi în condiţii
negociate de la caz la caz de cărăuş cu utilizatorul interesat

Transportul
regulat
(prognozat)

– tip de transport care se desfăşoară pe trasee, distanţe şi în zile
prestabilite (uneori cu frecvenţă cotidiană); orele de plecare, de
staţionare pe parcurs şi de sosire sunt de asemenea fixate dinainte,
cu valabilitate anuală sau sezonieră, şi anunţate într-un mod
accesibil publicului

Transporturi

– domeniu al activităţii economico-sociale prin intermediul căruia se
realizează deplasarea în spaţiu a oamenilor şi bunurilor, în scopul
satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii;
– transporturi succesive executate cu tipuri diferite de mijloace de
transport pe întreg itinerarul; pot fi multimodale, intermodale,
combinate

Transporturi
mixte

202

Transporturi
omogene

– transporturi succesive executate cu acelaşi tip de mijloace de
transport pe întreg itinerarul

Transporturi
specializate

– transporturi de mărfuri, bunuri sau persoane, în condiţii speciale
de transport, cu vehicule prevăzute cu amenajări speciale în acest
scop

Tranzit

– transport în trafic internaţional la care punctul de plecare şi de
sosire al transporturilor se află pe teritoriul unor state diferite

Traversă

– grindă de lemn, de beton armat sau de metal, utilizat ca element de
legătură între şinele de cale ferată şi terasament, pentru a menţine
ecartamentul căii şi a transmite stratului de balast solicitările

Tren

– convoi de vagoane, vagonete, remorci trase sau împinse de unul
sau mai multe vehicule motoare (locomotive, tractoare etc.)

Tren Maglev

– tren care utilizează câmpuri magnetice puternice pentru a-şi
asigura sustentaţia şi a avansa
- Unitate de măsură pentru lungimi folosită în Anglia i în Statele
Unite ale Americii, egală cu 25,4 mm (1 ţol = 1 inch)
- echipamentul pe roţi pentru transportul mărfurilor care poate fi
condus şi staţionat în vederea transportării pe o navă

Ţol
Unitate Ro-Ro
Unitate
transport
intermodal
(UTI)

de -

un lot constituit din unul sau mai multe produse identice sau
diferite, care păstrează un caracter de permanenţă în timpul
operaţiilor de manipulare şi depozitare, transport şi distribuţie de
la locul de formare până la locul de utilizare, de-a lungul
întregului proces de transport

Utilizatorii
transportului

– în cazul transporturilor de persoane, aceştia sunt călătorii
(pasagerii); în cazul transportului de mărfuri, în categoria
utilizatorilor intră expeditorul sau comisionarul
său
(expediţionarul) şi destinatarul mărfii

Zona de
degajare

– suprafaţă de teren în jurul aerodromului deasupra căruia se execută
manevrele avioanelor la intrarea, aterizarea, planarea, luarea
înălţimii şi virajele după decolare

Zone
reglementate

– zone periculoase, zone restricţionate sau interzise, precum şi căile
aeriene condiţionale şi zonele de activitate comună la graniţă

Zone rezervate

– porţiuni din spaţiul aerian naţional destinate activităţilor
aeronautice de şcoală, de încercare şi de omologarea a aeronavelor

203

ANEXE
Anexa 1
Organizarea administrativă a teritoriului României, Macroregiunii 4 şi
Regiunii Vest la 31 decembrie
Macroregiunea
Regiunea
dezvoltare
Judeţul
Anii
TOTAL
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010

de Suprafaţa
totală
(Km2)

Numărul
satelor

265
319
320
320
320
320
320

93
103
103
103
103
103
103

2686
2851
2854
2856
2860
2860
2861

13092
12946
12951
12955
12956
12956
12956

69
82
82
82
82
82
82

20
23
23
23
23
23
23

653
685
686
687
689
689
689

3414
3393
3393
3397
3397
3397
3397

10
12
12
12
12
12
12

266
277
278
279
281
281
281

1334
1327
1327
1327
1327
1327
1327

1

67

273

238391

MACROREGIUN
61246
EA 4
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Regiunea Vest
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Arad
2000

Numărul
din
care: Numărul
oraşelor
municipii
comunelor
şi municipiilor

32034
37
42
42
42
42
42
42
7754
8
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
Caraş-Severin
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Hunedoara
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Timiş
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010

10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1

68
68
68
68
68
68

270
270
270
270
270
270

8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2

69
69
69
69
69
69
69

287
287
287
287
287
287
287

14
14
14
14
14
14
14

5
7
7
7
7
7
7

55
55
55
55
55
55
55

457
457
457
457
457
457
457

7
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2

75
85
86
87
89
89
89

317
313
313
313
313
313
313

8520

7063

8697

Sursa: Anuarul Statistic al României pe anul 2011, INS, tabel 1.8
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Anexa 2
Evoluţia structurii populaţiei pe grupe mari de vârstă pe judeţele
Regiunii Vest în perioada 2000-2010
Populaţia pe grupe de vărstă

Vest
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Arad
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Caraş
-Severin
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Hune
doara
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Timiş
2000

0 - 14 ani

15 - 59
ani

60 ani şi peste

17.5
14.9
14.7
14.4
14.3
14.1
14.1

64.1
62.5
62.6
62.6
62.6
62.2
61.7

18.4
17.9
17.9
18.1
18.3
18.6
19.0

17.4
15.1
15.0
14.7
14.6
14.5
14.5

62.0
64.9
65.1
65.2
65.1
64.9
64.5

20.6
20.0
19.9
20.1
20.3
20.6
20.9

17.8
15.0
14.8
14.6
14.5
14.4
14.3

63.3
65.4
65.6
65.5
65.2
64.9
64.6

18.9
19.5
19.6
19.8
20.2
20.7
21.1

18.0
14.9
14.6
14.3
14.1
13.9
13.7

64.7
66.2
66.3
66.2
66.1
65.8
65.5

26.6
19.0
19.1
19.5
19.9
20.3
20.8

16.9

65.4

17.6
206

2005
14.7
67.3
17.9
2006
14.5
67.6
17.9
2007
14.2
67.8
18.0
2008
14.0
67.9
18.1
2009
13.9
67.6
18.5
2010
14.0
67.2
18.9
Sursa: prelucrări după datele din Anuarul Statistic al României pe anul 2011, tabel 3, INS

xxxxxx
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Anexa 3
Evoluţia populaţiei active, a celei ocupate şi a şomerilor în Regiunea Vest,
pe medii în perioada 2000-2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2007/2000 2010/2008 2010/2000
Populaţie activă- mii
pers.
Dinamica faţă de anul
anterior %r
Urban- mii pers.
Dinamica faţă de anul
anterior
Rural mii pers.
Dinamica faţă de anul
anterior
Populaţie ocupată mii
pers.
Dinamica faţă de anul
anterior
Urban
Dinamica faţă de anul
anterior
Rural
Dinamica faţă de anul
anterior
Someri BIM
Dinamica faţă de anul
anterior

971

941

864

850

861

845 871

885

877

867

857

-8.86

-2.28

-11.74

5.60

-2.52

0.93

-26.67

-1.86

-27.36

-8.24

-2.66

-11.54

10.74

-3.99

4.34

-29.81

-0.33

-29.58

-18.03

4.00

-14.75

-3.09 -8.18 -1.62 1.29 -1.86 3.08 1.61 -0.90 -1.14 -1.15
536
435

910

529

541

541

-1.31 -0.57 -2.28 5.84 -2.21 5.83 0.53 -1.94 -2.52

0.00

412

526

555

-5.29 -17.96 -0.59 -5.65 -1.26 -1.60 3.57

0.94

1.24 -3.07

827

815

793

313 308

566

326

800

317

532 563

322

803

336

544

319

890

338

514

788 815

835

316

805

-2.20 -9.78 -0.37 -0.88 -0.63 3.43 2.45 -0.96 -1.45 -1.23
484

487

482

479

497

495 529

536

526

509

505

0.62 -1.03 -0.62 3.76 -0.40 6.87 1.32 -1.87 -3.23 -0.79
426

403

321

-5.40 -20.35
61

51

61

321

299

301

306

0.00 -7.79 -1.01 -2.39 4.55

0.67

1.66 -1.96

50

296
68

293 286
57

56

300

50

50

52

52

-16.39 19.61 -18.03 36.00 -16.18 -1.75 -10.71

0.00

4.00

0.00

Urban
Dinamica faţă de anul
anterior
Rural
Dinamica faţă de anul
anterior

52

42

44

35

47

37

34

30

29

32

36

-42.31

24.14

-30.77

122.22

-23.81

77.78

-19.23 4.76 -20.45 34.29 -21.28 -8.11 -11.76 -3.33 10.34 12.50
9

9

17

15

21

20

22

20

0.00 88.89 -11.76 40.00 -4.76 10.00 -9.09

21

20

16

5.00 -4.76 -20.00

Notă:Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu cele dinainte datorită revizuirii definiţiilor aplicate
Sursa: prelucrări date din Anuarul statistic al României pe anul 2011, INS, tabel 3.30, date obţinute pe baza Cercetării statistice a
forţei de muncă în gospodării AMIGO
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Anexa 4
Produsul Intern Brut pe Macroregiuni în perioada 2005-2009
Milioane lei preţuri curente
CAEN Rev.1
CAEN Rev.2
2005
Total
MACROREGIUNEA
1

2006

2007

288954.6 344650.6 416006.8
67466.3

81097.4 100140.8

34323.1

40806.2

50724.1

Bihor

8007.4

9475.4

11488.9

Bistriţa-Năsăud

3423.6

4086.3

4976.4

11505.1

13558.6

18020.9

4833.8
4006.0
2547.2

5932.2
4699.7
3054.0

7012.7
5341.6
3883.6

Centru

33143.2

40291.2

49416.7

Alba

4658.2

5974.1

8000.7

Nord - Vest

Cluj
Maramureş
Satu Mare
Sălaj

2008

2009

Structura
2008

51470
514700.0
0.0

50113
9.4

100

100

78.12

-2.63

11552
115941.8
3.9
57937
58638.8
.1
13751.
13422.8
5
5712.7
5948.2
19984.
20400.0
7
7998.5
8140.8
6075.6
6308.3
4414.1
4418.7

11500
1.1
57900
.2
12751.
3
6028.1
20326.
1
8219.6
6181.9
4393.2

22.44

22.95

71.23

-0.81

11.26

11.55

68.80

-1.26

2.67
1.11

2.54
1.20

71.73
66.86

-5.00
1.34

3.88
1.55
1.18
0.86

4.06
1.64
1.23
0.88

73.70
65.47
51.66
73.29

-0.36
0.97
-2.00
-0.58

57586
.8
8777.8

57100
.9
8391.6

11.19
1.71

11.39
1.67

73.75
88.44

-0.35
-3.55

2008

57303.0
8700.5

Dinamică
2009 2008/2005 2009/2008
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16822.
9
3993.2
6000.7
10850.
8
11141.
4

Braşov

9372.6

11261.3

14160.4

Covasna
Harghita

2541.8
3579.5

2779.7
4464.5

3540.4
5248.1

Mureş

6888.0

8174.1

9440.8

Sibiu

6103.1

7637.5

9026.3

66117.9

76938.6

90263.1

33265.8

38429.9

45990.1

Bacău

7510.4

8506.0

9846.2

Botoşani

3109.8

3561.3

4737.6

Iaşi

8669.3

10040.6

12071.9

Neamţ

4952.4

5852.7

6659.7

11080
108873.0
6.8
54940
55021.9
.9
12071.
11972.1
1
5435.0
5556.7
15071.
15058.0
1
7536.8
7613.2

Suceava

6244.7

7054.5

8864.8

9818.2

9765.4

Vaslui

2779.2

3414.8

3809.9

5008.7

5056.5

Sud - Est

32852.1

38508.7

44273.0

Brăila
Buzău

3618.5
4482.3

4156.0
5334.2

5238.0
6252.9

12480.8

14653.3

16296.6

6459.0

7159.3

8602.0

MACROREGIUNEA
2
Nord - Est

Constanţa
Galaţi

55865
.9
6902.9
7693.4
20637.
0
10884.

16007.9
4042.3
6001.7
11279.6
11271.0

53851.1
6706.4
7756.5
19246.4
10493.2

16443.
0
4030.3
5975.1
10854.
0
11406.
9
10711
4.4
54408
.4
11784.
8
5530.0
14806.
3
7403.2
10066.
6
4817.5
52706
.0
6870.2
7297.0
19553.
1
9686.8

3.27
0.78
1.17

3.28
0.80
1.19

79.49
57.10
67.64

2.72
-0.30
-0.44

2.11

2.17

57.53

-3.77

2.16

2.28

82.55

1.21

21.53

21.37

67.59

-1.62

10.67

10.86

65.16

-1.12

2.35
1.06

2.35
1.10

60.73
74.77

-1.56
-0.48

2.93
1.46

2.95
1.48

73.84
52.18

-1.67
-2.76

1.91
0.97

2.01
0.96

57.22
80.22

3.08
-4.73

10.85
1.34
1.49

10.52
1.37
1.46

70.05
90.77
71.64

-2.13
2.44
-5.92

4.01
2.11

3.90
1.93

65.35
68.51

1.59
-7.68
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Tulcea
Vrancea

2516.4
3295.1

3027.3
4178.6

3250.1
4633.4

MACROREGIUNEA
102162.5 122011.9 147811.7
3
Sud - Muntenia

36855.4

44301.4

52013.5

Argeş

9616.2

11770.9

13536.9

Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomiţa

2261.6
5343.1
2132.9
2931.9

2686.8
6402.5
2477.6
3341.3

3174.2
8257.4
2647.1
3345.7

11167.6

13775.3

16255.8

3402.1

3847.0

4796.4

65307.1

77710.5

95798.2

6515.5

8696.6

10091.0

Municipiul
Bucureşti

58791.6

69013.9

85707.2

MACROREGIUNEA
4

53002.2

64378.1

77415.3

Sud - Vest Oltenia

23920.5

28589.2

34419.6

7266.9

8839.4

10675.0

Prahova
Teleorman
Bucureşti - Ilfov
Ilfov

Dolj

2
4193.1
5555.3

4109.0
5539.6

3921.9
5377.0

19597
198698.0
3.5
65451
64535.4
.8
17553.
16759.1
7
4590.0
4653.2
9032.3
9312.2
3666.1
3640.3
4693.8
4664.9
19982.
19714.5
4
5933.5
5791.2
13052
134162.6
1.7
13231.
13145.8
8
11728
121016.8
9.9

18943
0.6
65141
.8
17545.
5
4255.5
9154.5
3905.6
4550.8
20061.
5
5668.4
12428
8.8
12913.
9
11137
4.9

91942
.4
41921
.9
13574.
1

89154
.0
39953
.8
13355.
2

90733.6
40340.2
13409.6

0.81
1.08

0.78
1.07

66.63
68.59

-4.55
-2.94

38.08

37.80

91.83

-4.66

12.72

13.00

77.59

0.94

3.41
0.89
1.75
0.71
0.91

3.50
0.85
1.83
0.78
0.91

82.54
102.95
69.05
71.88
60.09

4.69
-8.55
-1.69
7.29
-2.45

3.88
1.15

4.00
1.13

78.93
74.41

1.76
-2.12

25.36

24.80

99.86

-7.36

2.57

2.58

103.08

-1.76

22.79

22.22

99.50

-7.97

17.86

17.79

73.47

-1.74

8.14

7.97

75.26

-0.96

2.64

2.66

86.79

-0.41
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Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea

5120.1
2688.6
3937.6
4907.3

5984.1
3246.6
4560.4
5958.7

7613.9
3755.6
5566.3
6808.8

29081.7

35788.9

42995.7

Arad

7028.1

8406.7

10064.4

Caraş-Severin

3736.2

4445.2

5353.2

Hunedoara

5791.2

6867.1

8740.1

Vest

Timiş
Extra - regiuni 1)

12526.2

16069.9

18838.0

205.7

224.6

375.9

9593.1
4655.9
6764.8
7334.0
50020
.5
11221.
5
6097.7
10386.
3
22315.
0
453.4

8033.1
4394.4
6648.8
7854.3

8764.2
4359.8
6087.7
7386.9

1.86
0.90
1.31
1.42

1.75
0.87
1.21
1.47

87.36
73.17
71.80
49.45

9.10
-0.79
-8.44
-5.95

9.72

9.82

72.00

-2.37

2.18
1.18

2.15
1.28

59.67
63.21

-2.78
4.84

6113.7

49200
.2
10774.
5
6409.6

9683.1

9301.7

2.02

1.86

79.35

-3.94

23514.4

22714.
4

4.34

4.53

78.15

-3.40

453.6

439.3

0.09

0.09

120.42

-3.15

50393.4
11082.2

Notă: 1)Cuprind acele părţi din teritoriul economic al unei ţări care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni; pentru România
extra-regiuni se referă la platform continental aflată în Marea Neagrăşi enclavele teritoriale(ambasade şi consulatele române din
străinătate.
Sursa: Anuarul statistic territorial 2010, INS
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Anexa 5
Produsul intern brut regional pe categorii de resurse
Milioane de lei(RON) preţuri curente
2006
Regiuni de dezvoltare

2000

2001

2002

2003

2004

2005
2007

ROMÂNIA
Agricultură. vânătoare şi
silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport. depozitare şi
comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare.
închirieri şi activităţi de
servicii prestate în principal
întreprinderilor
Administraţie publică şi
apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială

8898.5
3.0

15612.9
5.0

17301.2
6.4

22835.2
14.0

31030.1
13.8

24277.9
13.8

21948.0
3928.7
8236.4
1904.2

32304.7
6233.4
10664.1
2459.0

42609.8
8788.9
13033.4
3233.8

49489.7
11483.1
16806.9
3735.6

60794.9
14648.7
22349.8
4469.0

71009.8
18468.4
28132.6
6028.4

8035.3
1236.4

11681.3
2300.6

14670.8
3524.4

19310.6
3654.9

24205.0
5578.4

28116.9
5826.4

10437.9

15655.4

21137.6

24627.8

30036.1

38745.8

3460.0
2326.0
1576.5

4248.7
3108.8
1808.3

5804.8
4210.2
2978.9

12816.4
6020.9
4606.7

12610.7
8138.4
6101.0

16282.6
9739.3
7860.9

26845.8
16.1
84556.0
25547.8
35007.8
6621.5
34803.3
6181.6

49377.5
16015.5
10924.5
8372.4

23966.3
25.9

2008

2009

101148
37923.8
43026
7817.3

34126 32297.8
118239.8
120637
56131 52809.4
-

43532.5
7923.1

99594 94359.5
11407 11250.1

61043.2
19567.1
12079.1
10304

-
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-

Valoarea adăugată brută
regională (VABR)
Impozite pe produs3)
Drepturi asupra importurilor
(taxe vamale)
Subvenţii pe produs
Produs intern brut regional
(PIBR) - total
Produs intern brut regional
pe locuitor - lei
REGIUNEA VEST
Agricultură. vânătoare şi
silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie1)
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport. depozitare şi
comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare.
închirieri şi activităţi de
servicii prestate în principal
întreprinderilor
Administraţie publică şi
apărare

71132.5 104283.7 135619.2 175401.8 219975.9 254502.8
8806.3 12185.8 15769.5 22072.0 26278.2 33715.4
905.2
-466.7

903.8
-604.6

936.1
-849.7

1329.7
-1238.7

1632.5
-1417.8

2047.8
-2089.9

80377.3 116768.7 151475.1 197564.8 246468.8 288176.1
3582.6

5210.9

6950.1

9090.3

11372.0

13326.8

906.5

1846.0

1987.7

2703.2

3558.7

2653.3

0.2
2073.8
396.1
677.8
169.5

0.2
3033.1
636.7
921.5
197.3

0.3
3939.4
926.4
1172.8
328.8

0.4
4909.2
1060.4
1629.3
355.6

1.5
6420.3
1332.6
2054.0
361.0

1.5
7562.9
1619.3
2700.5
487.0

825.7

1258.5

1583.2

2087.4

2509.8

2935.3

83.4

147.2

246.5

244.0

352.8

361.4

950.3

1365.8

1991.5

2621.7

3386.8

4124.4

307.9

372.1

510.9

1132.7

1166.2

1402.8

304269.8

368356.3
38711.5 48028.1
3238.8
-1569.5

344650.6
15967.6

458536 450979
56416 50442.9

1210.2
-1587.8

1192.3
-1443

923.2
-1205.8

416006.8

514700

501139

19315.4

23935 23341.4

2892.9
0.8
9357.9
2384.8
3353.2
596.5

2910.7
2
12141.9
3306.9
3793
719.6

3532.1 3239.6
13477 14184.8
4657.6 4146.6
-

3784.4
318

4192.8
430.1

9676.7
582.1

9282.2
567.3

5726.2

6760.8

-

-

1345.5

1665.3

-

-
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Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Valoarea adăugată brută
regională (VABR)
Impozite pe produs3)
Drepturi asupra importurilor
(taxe vamale)
Subvenţii pe produs
Produs intern brut regional
(PIBR) - total
Produs intern brut regional
pe locuitor - lei

216.4
153.2

281.4
191.1

382.1
314.9

560.6
479.3

799.5
655.0

895.7
781.3

6680.1

10077.1

13220.6

17783.8

22598.2

25525.4

827.1

1177.5

1537.3

2237.9

2699.5

3381.4

85.0

87.3

91.3

134.8

167.6

205.4

-65.4

-118.3

-135.2

-173.8

-164.2

-231.7

7526.8

11223.6

14714.0

19982.7

25301.1

28880.5

3676.7

5521.2

7527.4

13045.1

14960.4

10265.2

1005.6
864.9

1100.2
1090

-

-

31630.7
4024.3

38113.3
4969.3

336.7
-202.8

125.2
-212.1

35788.9

42995.7

50393 49200.2

18570.1

22341.9

26173 25602.4

44873 44250.7
5520.7 4949.5
116.7
-116.5

Notă. Inclusiv energie elecrică şi termică, gaze şi apă; 2) Începând cu anul 2003 valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de
activtate şi sectoare industrial; 3) Inclusiv TVA; *) Cuprind acele părţi din teritoriul economic al unei ţări care nu pot fi
atribuite direct unei anumite regiuni; pentru România extra-regiuni se referă la platform continental aflată în Marea Neagrăşi
enclavele teritoriale(ambasade şi consulatele române din străinătate. Datele sunt în Metodologia SEC 1995
Diferente de agregare include si
hoteluri si restaurante
Sursa:Anuarele statistice teritoriale 1998-2011, INS şi Anuarele României
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90.6
-90.6

