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REGIONALISM ŞI REGIONALIZARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
MARIN ȘTEFAN-CLAUDIU1

ABSTRACT
DESIGNED TO BE THE MAIN LEVEL OF GOVERNMENT, THE STATE NOW CROSSES A
PERIOD OF CRISIS GENERATED BY THE FACT THAT IS NOT ANYMORE THE ONLY
FRAMEWORK FOR SOLVING PROBLEMS IN SOCIETY; THEREFORE IT IS FORCED TO
RECONSIDER ITS ROLE.
THE REGION IS SEEN AS THAT ENTITY WHICH IS CLOSE TO THE CITIZEN AND WHICH
MANAGES TO SOLVE PROBLEMS WHEN THE STATE TURNS OUT TO BE INCAPABLE; THIS IS
THE REASON WHY REGIONALIZATION AND REGIONALISM APPEAR: TWO POLITICAL AND
ADMINISTRATIVE PROCESSES, HAVING A WIDE VARIETY OF THEORETICAL APPROACHES.
THE BINOMIAL REGIONALISM - REGIONALIZATION CAUSE A GREATER DIFFICULTY TO FIT
INTO A CERTAIN TYPE, AS REGIONALIZATION DO NOT ALWAYS RESPOND PROMPTLY AND
EFFECTIVELY TO THE REGIONALISM REQUIREMENTS.

I.

Premise
Conceput a fi principalul nivel de guvernare, statul traversează actualmente o

perioadă de criză generată de faptul că acesta nu mai reprezintă unicul cadru pentru
rezolvarea problemelor din societate, fiind astfel obligat să îşi reconsidere rolul în Europa
de astăzi, în contextul procesului de integrare europeană şi al impulsului către
regionalizare; statul nu mai reprezintă acel puternic "Leviathan" din concepţia clasică a lui
Thomas Hobbes, fiind obligat să-şi reconsidere funcţia în situaţia în care acum nu mai
reprezintă singurul cadru pentru rezolvarea diferitelor probleme care afectează societatea.
Apărând în contextul reconstrucţiei şi relansării economice de după cel de al doilea
război mondial (pentru a asigura redemarajul economic) statul providenţă este sinonim cu
asigurarea bunăstării şi a prosperităţii generalizate; însă acest concept este criticat în
prezent, din pricina acutizării crizei şi a apariţiei dezechilibrelor economice, a creşterii
şomajului, taxelor şi impozitelor asupra veniturilor particularilor şi întreprinderilor. în
contextul accentuării procesului de globalizare2 statul este considerat a fi simultan prea
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mic pentru a putea gestiona problemele ce apar la nivel global (probleme ce ţin de sectorul
economic, de securitate, de politica monetară), astfel că se impune crearea unor entităţi
suprastatale (spre exemplu Uniunea Europeană); statul-naţiune este ameninţat de entităţi
care ajung să se manifeste la un nivel care îi era până acum rezervat: nivelul organizaţiilor
internaţionale. Totodată, statul este considerat a fi prea mare pentru a putea răspunde întrun mod cât mai eficient şi operativ la problemele cetăţenilor (probleme cărora li se pot găsi
soluţii mai eficiente la nivel regional sau local). Regiunea este văzută ca acea entitate
salvatoare, apropiată de cetăţean şi care reuşeşte să-i rezolve problemele când statul se
dovedeşte a fi incapabil. Anonimatul şi complexitatea au caracterizat procesul de luare a
deciziei în cadrul statului cu o astfel de structură; tocmai de aceea, rămânând mare şi
îndepărtat în condiţiile permanentelor schimbări ce definesc societatea actuală, statul nu
mai prezintă eficienţă.

II. Accepţiuni ale conceptului de regiune
Termenul de regiune a apărut la începutul secolului al XX-lea, făcându-şi cu
dificultate loc în noţiunile geografice, echivalentul său fiind în antichitate topicul latin de
"pagi" sau cel galic "pays"; prin acestea erau definite teritorii aparţinând diverselor triburi,
împreună cu totalitatea caracteristicilor naturale şi antropice ale acestora. Forma actuală a
cuvântului regiune provine din aceeaşi limbă, unde "regio/regionis" are semnificaţia de
conducere, dirijare, ordonare a unor realităţi spaţiale.
Privită ca teritoriu, regiunea a cunoscut cel mai numeros număr de formulări şi
definiţii, fapt ce condus la dese confuzii şi dificultăţi în statuarea ei drept un concept
riguros definit; în general, regiunile sunt înţelese că fiind suprafeţe terestre ce prezintă
elemente semnificative ce conferă uniformitatea internă şi diferenţierea externă în raport cu
alte teritorii. Ca entitate politico-administrativă, regiunea răspundea unor nevoi politice
specifice conceptului de stat-naţiune, ea reprezentând un instrument de lucru al politicului,
prin intermediul căruia acesta organiza iniţial un teritoriu, divizându-l în entităţi ierahizate
(spre exemplu: ţară, departament, comună). Sub impactul globalizării, mărimea acestor
regiuni este în continuă creştere3; se remarcă astfel o varietate aparte de unităţi teritoriale,
regiunile transfrontaliere, întâlnite în zonele periferice ale statelor, care au luat naştere prin
asocierea unor teritorii aflate de-o parte şi de alta a graniţelor naţionale. Scopul constituirii
lor este acela de prezervare a unor aspecte de ordin etnic, cultural şi de optimizare a
3
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fluxurilor economice şi sociale. Ca sistem, regiunea prezintă relaţii de intrare - ieşire cu
mediul înconjurător, existând un ansamblu de factori funcţionali şi spaţiali ce exercită
influenţe permanente asupra sa.
În încercarea de a defini noţiunea de regiune se poate pune în anumite cazuri
întrebarea dacă nu cumva nu se creează "obiectul" tocmai prin încercarea de a-l descoperi.
Pentru că trebuie să avem tot timpul în minte fluiditatea termenului şi nu trebuie să-l
simplificăm peste măsură, dându-i o alură de mit4.
Conceptul de regiune nu este cu totul străin de evoluţia istorică a statului în general;
în special în Europa vestică noţiunea de regiune a avut în decursul timpului multiple
înţelesuri, ceea ce face ca reglementarea sa juridică să fie variată şi extrem de diversă chiar
şi în zilele noastre5. În ciuda faptului că împărţirea pe regiuni este larg răspândită în
organizarea teritorială a statelor membre ale Uniunii Europene, conceptul de regiune este
ambiguu; este dificil a defini un concept de bază, comun pentru regiunile existente,
deoarece:
 în unele state europene (spre exemplu Italia), regiunile au devenit operaţionale
imediat; în altele, regiunile reprezintă un mijloc de acţiuni cu caracter economic pentru
guvernarea centrală (în state precum Franţa şi Marea Britanie); totodată, reformele (sau
tentativele de reformare) din Belgia, Spania şi Portugalia (în perioada anilor '70) au făcut
din regionalizare centrul dezbaterilor politice;
 multe state nu recunosc regiunea ca fiind un nou nivel al guvernului; alte state diferă
din perspectiva naturii şi rolului regiuni, având elaborate concepte diferite asupra regiunii;
 există un intens proces de diversificare a termenului de regiune, generat de
activităţile de regionalizare a noilor ţări membre şi a ţărilor care au aderat în "ultimul val"
(2004 - 2007).
Aceste reprezintă principalele cauze ale tendinţei de ezitare între două concepte
existente asupra regiunii. Primul concept presupune o definire pur descriptivă: regiunea
reprezintă "entitatea aflată imediat sub nivelul guvernării centrale, având putere politică de
reprezentare, prin consiliu ales, sau, în lipsa acestuia, prin existenţa unei asociaţii său
organism constituit la nivelul regiunii de către colectivităţile situate la un nivel inferior"6.
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Însă această definiţie este susceptibilă să se aplice la instituţii eterogene (spre exemplu
landurile germane, provinciile olandeze, regiunile franceze, sau consiliile unitare din
Anglia), excluzând regiunile administrative (astfel încât utilitatea ei nu mai apare ca
evidentă); nici o prevedere internaţională din sistemul Consiliului Europei sau al Uniunii
Europene nu impune statelor membre un anumit tip de organizare teritorială. Cel de al
doilea concept presupune o abordare normativă ce ar putea conduce la adoptarea acesteia
de către statele membre; abordarea aparţine Parlamentului European care, prin adoptarea la
19 decembrie 1988 a Cartei Comunitare a Regionalizării expune o interpretare simultan
geografică şi instituţională a regiunii, prescriind statului un model precis de regionalizare.
În realitate, singurele ţări care s-au raliat acestei concepţii au fost acelea care o adoptaseră
deja sau erau pe punctul de a o face. Parlamentul European defineşte regiunea astfel: "un
teritoriu care formează din punct de vedere geografic o unitate netă sau un ansamblu
similar de teritorii în care există continuitate, în care populaţia posedă anumite elemente
comune, dorind să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată, dar şi să se dezvolte cu scopul
de a stimula progresul cultural, social şi economic". Carta Comunitară a Regionalizării7
statuează la art. 1:
"1. În cadrul acestei Carte, prin regiune se înţelege un teritoriu care formează, din
punct de vedere geografic, o unitate netă, sau un ansamblu similar de teritorii în care există
continuitate, în care populaţia posedă anumite elemente comune şi care doreşte să-şi
păstreze specificitatea astfel rezultată şi să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul
cultural, social şi economic.
2. Prin elementele comune ale unei populaţii concrete şi înţelege o specificitate
comună în materie de limbă, cultură, tradiţie istorică şi interese legate de economie şi
transporturi. Nu este neapărat necesar ca toate aceste elemente să fie reunite în toate
cazurile.
3. Diferitele denumiri şi natura juridico-politică pe care aceste entităţi le pot primi
în diferitele state-comunităţi autonome, landuri, naţionalităţi etc - nu le exclud din
comsideraţiile stabilite în prezenta Cartă".
Totodată, în art. 2 este stipulat expres faptul că "statele membre ale Comunităţii
Europene sunt invitate, având în vedere voinţa populară, tradiţia istorică şi necesitatea unei
administrări eficiente şi adecvate a funcţiilor ce le revin - în special în materie de
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planificare a dezvoltării economice, să instituţionalizeze în teritoriile lor (sau să menţină
acolo unde există) regiuni în sensul art. 1 al acestei Carte".
Prevederile acestei Carte expun viziunea a urmaşilor părinţilor fondatori ai Uniunii
Europene, viziune ce poate fi definitorie pentru arhitectură instituţională a tuturor statelor
membre în viitor.
Încercările de a da o definiţie comună în cadrul Uniunii Europene, al Consiliului
Europei sau al Adunării Regiunilor Europei au eşuat; nici doctrina nu a reuşit să se pună de
acord, definiţiile fiind de aceeaşi natură descriptivă. Formularea unei definiţii a noţiunii de
regiune este dificilă, întrucât nu există o poziţie oficială nici la nivel european, nici la nivel
internaţional, iar acest lucru se datorează şi faptului că experienţele statelor în materie de
regionalizare sunt relativ diferite, ţinând cont de specificităţile locale şi de cerinţele
populaţiei din aceste teritorii. Astfel, numeroase state nu recunosc regiunilor calitatea de
eşalon de guvernare, iar altele fac diverse distincţii în ceea ce priveşte natura şi funcţiile
regiunilor, elaborând în privinţa acestora concepte diferite.
Pentru a putea da o definiţie completă regiunii trebuie să fie luate în considerare
următoarele elemente8:
 să permită identificare problemelor teritoriale;
 să permită identificarea unor spaţii adecvate pentru anumite tipuri de acţiuni, pentru
alocarea de fonduri, aplicarea diferenţiată a taxelor, cooperare sau parteneriate etc.;
 să aibă la bază fundamentarea făcută de specialişti în dezvoltare regională, decidenţi
şi cetăţeni de la nivelul regiunilor.
Regiunea cuprinde o parte dintr-un teritoriu, individualizată în baza unor criterii
economice, administrative, geografice, sociale, cultural-istorice sau ecologice, fapt ce îi
conferă omogenitate relativă şi care o particularizează în raport cu spaţiul economic
naţional. Din punct de vedere politic, conceptul de regiune este uzitat uneori şi în context
transnaţional; în teoria şi practica dezvoltării regionale, aspectele transnaţionale ale
conceptului de regiune apar în legătură cu dezvoltarea economică transfrontalieră. Din
punct de vedere practic, regiunea presupune o anumită delimitare administrativă, astfel că
regiunile de dezvoltare pot sau nu coincide cu unităţile administrativ-teritoriale.
Deasemenea, termenul de regiune prezintă sensuri diferite în raport de contextul
discuţiei:
8
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 în context global, regiunea desemnează aria geografică ce include mai multe state
(Regiunea Balcanilor, Regiunea Orientului Apropiat, Regiunea Caucaz);
 în context european, termenul este uneori folosit pentru a desemna o asociere între
ţări învecinate, asociere ce are ca scop atingerea unor obiective şi interese comune (Euroregiuni);
 din perspectiva politicii dezvoltării regionale, regiunea reprezintă o zonă în
interiorul ţării, omogenă geografic, având trăsături comune sau similare în ceea ce priveşte
tradiţiile, cultura şi caracteristicile etnice.
Uniunea Europeană a abordat din perspectivă administrativă ideea de regiune;
astfel, regiunea este privită ca fiind eşalonul imediat inferior celui al statului, eşalon care
gestionează pe plan administrativ şi politic o comunitate teritorială ale cărei dimensiuni
variază în limite largi, în baza unor competenţe ce i-au fost acordate (în sistemele
centralizate) sau şi le-a acordat (în cazul sistemelor federaliste). Deasemenea, aceasta
consideră că nivelul regional este un nivel administrativ situat pe o poziţie imediat
inferioară nivelului central în ierarhia administrativă a statelor membre. Astfel, conform
Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale Statistice fiecare stat membru are în structura sa
trei tipuri de unităţi teritoriale, ordonate ierarhic în funcţie de dimensiunea teritorială:
 nivelul localităţii;
 nivelul departamental (judeţean);
 nivelul regional.
Creată în anul 1985 Adunarea Regiunilor Europene9 este o reţea independentă a
regiunilor europene şi cea mai mare organizaţie de cooperare inter-regionala din Europa
lărgită, reprezentând peste 270 de regiuni din 34 de ţări şi 16 organizaţii internaţionale.
Organizaţia promovează diversitatea regiunilor, transpunând-o în practică prin încurajarea
principiului subsidiarităţii şi structurilor regionale democratice, oferind posibilitatea
regiunilor de a fi legătura esenţială între Europa şi cetăţenii săi. Principalele obiective ale
ARE10 sunt:
 promovarea conceptului de democraţie regională şi de subsidiaritate în Europa;
 promovarea şi apărarea intereselor guvernelor şi autorităţilor regionale (locale) la
nivel naţional, european şi internaţional;

9
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instituţiilor europene şi internaţionale în ceea ce priveşte problemele esenţiale de competenţă regională.
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 promovarea excelenţei şi dezvoltarea unui leadership în cadrul guvernantei
regionale;
 susţinerea cooperării regionale în Europa;
 promovarea diversităţii regionale în Europa;
 dezvoltarea capacităţii regiunilor în a face Europa accesibilă cetăţenilor săi.
Adunarea Regiunilor Europene a păstrat perspectiva administrativă împărtăşită de
către Uniunea Europeană; astfel, în Declaraţia asupra Regionalismului în Europa (1996)
regiunea este definită la art. 1 (Regiune: Definiţie şi noţiune) alin. 1 astfel: "entitatea
publică teritorială corespunzătoare nivelului imediat inferior celui de stat şi dotată cu un
guvern care dispune de puteri politice proprii". Totodată, la art. 1 alin. 4 este precizat faptul
că regiunea "exprimă o identitate politică proprie, susceptibilă de a îmbrăca forme politice
foarte diverse, în funcţie de dorinţa democratică a fiecărei regiuni de a adopta tipul de
organizare spre care merge preferinţă sa".
Definiţia Consiliului Europei pentru regiune este una relativ ambiguă: "un interval
de dimensiune medie susceptibil de a fi determinat geografic şi care este considerat ca
omogen"11.
Coroborând elementele explicitate anterior şi documentele prezentate la nivelul
Consiliului Europei de experţii Congresului Puterilor Locale şi Regionale ale Europei 12,
au fost identificate la nivelul continentului european şase modele13 de regionalizare,
considerate a fi reprezentative, astfel:
1. Regiuni cu putere de a adopta legislaţie primară, existenţa acestora fiind garantată
de Constituţie sau de o Lege federală, neputând fi contestată împotriva voinţei lor;
2. Regiuni cu putere de a adopta legislaţie primară, a căror existenţă nu este garantată
de Constituţie sau de o Lege federală;
3. Regiuni cu putere de a adopta legi (aflate în concordanţă cu prevederile şi
principiile generale existente în legislaţia naţională), a căror existenţă este garantată de
Constituţie;

11

Adrian Gorun, Horaţiu Tiberiu Gorun, Autoritatea politică. Regiuni administrative în Uniunea Europeană,
Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009, p. 56.
12
Din Congresului Puterilor Locale şi Regionale fac parte reprezentanţi locali şi regionali din cele peste
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13
Ioan Alexandru, op. cit., p. 368.
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4. Regiuni cu putere de a adopta legi sau alte acte normative de nivel regional (aflate
în concordanţă cu prevederile şi principiile generale existente în legislaţia naţională), a
căror existenţă este garantată de Constituţie;
5. Regiuni cu putere de decizie, fără putere legislativă şi Consilii direct alese de
comunitatea locală;
6.

Regiuni cu putere de decizie, fără putere legislativă şi Consilii alese de Consiliile

locale componente.
Termenul regiune trimite la ideea de spaţiu (având limite mai mult sau mai puţin
suple) şi de grup, de colectivitate umană (având caracteristici specifice şi o anumită unitate
sau identitate); astfel, pornind de la elementele de bază ale definiţiei regionale (spaţiul şi
grup uman), putem observa că regiunea se situează într-o poziţie intermediară, tranzitorie
între colectivitatea locală14 (având un teritoriu şi o comunitate delimitate în mod clar) şi
stat (teritoriul precis delimitat, în graniţele căruia trăieşte o naţiune). Cele două concepte,
spaţiu şi grup conduc însă în două direcţii distincte: spre regionalizare (insistant asupra
spaţiului, a organizării şi a cadrului său) sau spre regionalism (cu accent pe comunitate, pe
identitatea şi acţiunea acesteia).

III. Regionalismul
Pentru o mai bună clarificare a termenilor de regionalizare şi regionalism este
necesar să amintim o serie de fenomene care au influenţat aceste procese; aceste fenomene
sunt15:
 dezechilibrele regionale, problemă des întâlnită în Uniunea Europeană
(aproape toate statele europene prezintă diferenţe de dezvoltare în teritoriu); regionalismul
şi regionalizarea apar ca urmare a acestora şi îşi propun remedierea lor;
 alienările etno-culturale conştientizate la nivel regional

de către

colectivităţi; acestea consideră a fi nejustificate dependenţele lingvistice şi culturale în
raport cu alte regiuni; totodată, colectivităţile nu sunt de acord cu afirmarea incapacităţii
lor de a-şi rezolva problemele interne;
 centralismul, aflat în strânsă legătură cu fenomenul alienărilor etno-culturale,
este caracterizat de procesul prin care orice decizie, indiferent de domeniu, este luată la
nivel central (la nivelul statului);
14

Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială.
Ioan Alexandru şi colaboratorii, Drept administrativ (Editia a II-a), Editura Lumina-Lex, Bucureşti, 2007,
p. 188 şi urm.
15
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 "socializarea" politicii europene, fapt ce are o profundă influenţă asupra
fenomenului regional; "socializarea politicii europene" reprezintă creşterea importanţei
statului în toate sectoarele vieţii sociale (şi chiar individuale);
Aceste patru fenomene regionale reprezintă cauzele principale ale dinamicilor
regionale din Europa. Aceste aşa-numite dinamici regionale prezintă trei mari faze de
dezvoltare, care se pot suprapune, interpenetra şi chiar opune în timp, în cadrul evoluţiei
"procesului regional"16:

 apariţia conştiinţei regionale;
 mişcările regionale şi acţiunile regionaliste;
 dezvoltarea instituţiilor şi puterilor regionale.
Regionalismul este o mişcare ascendentă în raport cu cele trei etape ale procesului
regional; fenomenul reprezintă conştientizarea intereselor comune (dacă percepem
regiunea ca un teritoriu considerat omogen de către oamenii ce îl locuiesc) şi manifestarea
dorinţei de a participa activ la gestionarea acestor interese. Această conştiinţă regională
este foarte aproape (însă pe o scară mai vastă) de conştiinţa afacerilor locale, existente la
nivel local. Comunitatea aspiră în mod natural să-şi gestioneze afacerile singură pentru că
se consideră a fi cea mai aptă a le cunoaşte, înţelege şi dirija, apărând astfel interesul local.
Comunitatea regională consideră că este mai capabilă (prin comparaţie cu statul) să rezolve
aceste probleme. Statul este prea îndepărtat şi prea mare, prea interesat să impună un
model unitar (unor entităţi ce prezintă particularităţi specifice) şi lipsit de o dimensiune
adecvată pentru rezolvarea într-o manieră eficace a problemelor cu care se confruntă
comunitatea. Regionalismul corespunde dorinţei colectivităţilor de a fi pe deplin
responsabile cu rezolvarea problemelor care le privesc în mod direct; astfel iau naştere în
marea majoritate a regiunilor europene mişcări bazate pe revendicări de valori economice,
sociale, culturale, locale, care înfiinţează diverse instituţii regionale cu scopul obţinerii
unei anumite puteri regionale şi pentru o mai bună satisfacere a nevoilor de afirmare a
identităţii; astfel, dorinţa de identitate este mai puternică decât necesitatea de a co-exista pe
acelaşi palier economic. Regionalismul nu apare numai din conştientizarea dezechilibrelor
regionale, din subdezvoltare economică regională, ci mai ales din conştientizarea
nedezvoltării socio-culturală, din centralismul statului naţional şi din socializare17.
Regionalismul a devenit un concept tot mai larg acceptat, atât ca formă de descentralizare
16
17

Ioan Alexandru, op. cit., p. 369.
Ioan Alexandru, op. cit., p. 370.
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ce întăreşte şi democratizează puterea statală cât şi pentru îmbunătăţirea unor forme
instituţionalizate de cooperare internetionala.

IV. Regionalizarea
Spre deosebire de regionalism, regionalizarea se manifestă descendent, având alte
scopuri şi mijloace de punere în aplicare; această diferenţă fundamentală reapare în fiecare
fază a "procesului regional". În general, prin regionalizare se înţelege crearea unui nou
nivel în organizarea teritorială a unui stat, un proces prin care se creează o capacitate subnationala sau supra-locala pentru desfăşurarea de acţiuni de dezvoltare a unei zone
geografice specifice. Procesul regionalizării se poate baza pe sistemul politicoadministrativ existent sau poate da naştere unei organizaţii teritoriale noi, capabile să
atingă obiectivele de progres economico-social în condiţiile unei dezvoltări echilibrate.
Regionalizarea reflectă o tendinţă crescândă de identificare a unor instituţii cu o regiune,
instituţiile şi regiunile fiind extrem de eterogene de la o ţară la alta; regionalizarea
presupune un proces prin care se creează o capacitate sub-naţională dar supra-locală pentru
acţiuni de dezvoltare a unei zone geografice specifice.
Statul poate, în replică la regionalism, să recunoască identitatea regională, luând
măsurile necesare care să asigure participarea regiunilor la gestionarea problemelor şi
afacerilor proprii18; în acest caz regiunea este percepută ca un teritoriu considerat omogen
de către stat. În general, indiferent de zona în care se produce, regionalizarea respectă un
anumit tipar, o "procedură" tipică. Procesul porneşte de la identificarea unor dezechilibre
regionale; ca urmare a conştientizării existenţei unor probleme, un organism statal sau
suprastatal (spre exemplu Uniunea Europeană) aplică o strategie, încercând să planifice, să
descentralizeze, să deconcentreze activităţile economice la nivel regional. Ultima etapă a
procesului regional (etapa instituţiei regionale) este etapa obţinerii puterii decizionale
(plecând de la premisa că analiza decizională şi analiza institutionala merg întotdeauna
împreună). Regionalizarea se poate manifesta atât în plan naţional cât şi în plan
internaţional (în Europa întâlnim cooperarea scandinavă, cooperarea dintre statele Benelux
sau Uniunea Europeană).
Analizând statutul juridic putem observa că termenul de regiune (ca şi cel de
regionalizare, dealtfel) se pliază pe realităţi politice şi administrative extrem de diferite, în
cazul statelor europene. Un stat poate cunoaşte succesiv mai multe tipuri de regionalizare,
18

Adrian Gorun, Horaţiu Tiberiu Gorun, op. cit., p. 57.
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în raport de problemele de orgine socio-economica, de specificul fiecărui stat, de gradul de
integrare naţională sau de circumstanţele politice; astfel, în funcţie de caracteristici,
întâlnim următoarele cadre instituţionale în procesul de regionalizare:



regionalizare administrativă

Prin regionalizare administrativă se înţelege delegarea de către stat a unor sarcini
fie către autorităţile subordonate acestuia, fie către organismele care se constituie la nivel
local; deşi se bucură de un anumit grad de autonomie juridică, acţiunile acestora sunt
controlate de către stat. Prin atribuţiile pe care le deţin, aceste organisme şi autorităţi au
drept scop dezvoltarea economică regională. Întâlnim astfel de situaţii în Luxemburg (unde
guvernul delimitând patru astfel de regiuni), în Franţa (unde a existat mai întâi o
regionalizare administrativă, prin instituirea prefecturilor de regiune), în Germania
(putându-se vorbi despre regionalizare administrativă internă în rândul landurilor mai
întinse, deşi este stat federal), în Grecia (unde administraţie descentralizată a statului are
drept scop dezvoltarea regională în cele 13 regiuni administrative), în Portugalia, Suedia,
Ungaria, Estonia, Lituania. Regionalizarea administrativă nu corespunde neapărat situaţiei
în care colectivităţile locale au o putere mult diminuată; aceasta este centrată pe
dezvoltarea regională, fiind completată în numeroase cazuri de descentralizarea anumitor
funcţii administrative. Ea reprezintă un răspuns la nevoia de a pune în aplicare politicile
locale de coeziune.



regionalizare prin intermediul colectivităţilor locale

În acest caz regionalizarea se realizează prin intermediul colectivităţilor locale
existente, acestea dispunând de atribuţii specifice şi de un câmp larg de acţiune, fapt ce
permite atât atingerea obiectivelor cât şi cooperarea într-un cadru mai larg. Prezenta formă
de regionalizare se diferenţiază de cea administrativă prin faptul că regionalizarea se
înfăptuieşte prin intermediul instituţiilor descentralizate, acestea acţionând într-un cadru de
putere propriu. Întâlnim acest tip de regionalizare în state ale Uniunii Europene precum:
Germania, Danemarca, Finlanda, Ungaria.



descentralizare regională

Descentralizarea regională presupune constituirea unei noi colectivităţi teritoriale la
nivel superior celor existente. Descentralizarea regională presupune adoptarea unor
dispoziţii menite să protejeze autonomia colectivităţilor locale existente. Dintre statele
membre ale Uniunii Europene, Franţa este singura care a aplicat pe deplin descentralizarea
regională.
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regionalizare

politică

sau

autonomie

regională

(regionalismul

instituţional)
Regionalismul instituţional se întâlneşte în anumite state ale Uniunii Europene, sub
forme diferite, fiind adeseori idealizat; prin comparaţie, regionalizarea politică se
diferenţiază de descentralizarea regională prin faptul că puterea legislativă îi este atribuită
unei adunări regionale (având competenţe vaste, definite şi garantate prin constituţie sau
printr-un alt act normativ), puterea executivă revenindu-i unei entităţi ce prezintă
caracteristicile unui guvern regional. În raport cu descentralizarea regională, regionalizarea
politică modifică structura statului şi implicit constituţia. Întâlnim regionalizare politică în
Spania, Italia şi Belgia (având începând cu 1993 o alcătuire federală); în anumite părţi ale
teritoriului întâlnim regionalizarea politică şi în Marea Britanie sau Portugalia.
În raport cu statul federal, regionalizarea politică se diferenţiază prin faptul că
regiunile nu reprezintă state, alcătuirea rămânând în principiu cea de stat unitar19; totodată,
deşi există forme diverse de cooperare instutuţională, regiunile nu participă la exercitarea
puterii legislative naţionale prin reprezentanţi proprii.

 regionalizare prin intermediul autorităţilor federale
Deşi federalismul nu reprezintă expresia instituţională a regionalismului sau
regionalizării, acesta nu este ocolit nici de presiunile regionaliste, nici de tendinţele de
regionalizare; de remarcat este faptul că, dacă regionalizarea răspunde evoluţiilor sociale şi
economice, ea poate genera adaptări funcţionale ale sistemului federal.
Regionalizarea şi regionalismul sunt concepte ce descriu două mişcări în plan
regional, mişcări între care există o interacţiune inevitabilă; regionalizarea urmăreşte în
principal reducerea dezechilibrelor economice regionale şi dezvoltarea armonioasă a
întregului teritoriu naţional, în vreme ce regionalismul presupune obţinerea puterea de
decizie a regiunii în privinţa chestiunilor de interes regional, precum şi afirmarea identităţii
regionale (prin cultură, tradiţii şi particularităţi etnico-lingvistice); în baza unui proces
marcat de dinamism şi cooperare, la nevoile regiunilor se răspunde cu o politică de stat cu
repercursiuni asupra sentimentului regional şi care antrenează reacţii ale regiunii.

19

A se vedea cazul Spaniei, unde îmbinarea între federalism şi regionalizare poate afecta integritatea
teritorială.
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III. Concluzii
Regionalizarea şi regionalismul sunt două procese cu caracter politic şi
administrativ care nu trebuie confundate între ele. Existenţa unei varietăţi largi de abordări
teoretice cu privire la binomul regionalism - regionalizare determină un grad sporit de
dificultate în a le încadra într-o anumită tipologie, cu atât mai mult cu cât nu întotdeauna
regionalizarea răspunde prompt şi eficient la cerinţele regionalismului. Totodată, este
necesară o distincţie între "regionalism" ca noţiune întâlnită în discursul politic şi a cărui
finalitate este federalizarea (constituirea unui ansamblu teritorial întemeiat pe baze
culturale şi istorice, care dobândeşte competenţe în domeniul elaborării politicilor
publice20) şi "regionalizare" înţeleasă ca acţiune administrativă ce are drept scop crearea
unor areale de cooperare mari, prin definirea unor noi unităţi administrativ - teritoriale.
Creşterea rolului regiunilor în dezvoltarea Europei a constituit un fenomen marcant
al ultimelor trei decenii ale secolului al XX-lea, fiind apreciat drept un element esenţial al
construcţiei europene. Dezvoltarea fenomenului regional are loc pe două paliere: în sens
vertical, între regiuni şi principalele instituţii europene reprezentate de Uniunea Europeană
şi Consiliul Europei; în plan orizontal, între regiunile din Europa. Relaţiile dintre cele două
paliere au fost instituţionalizate încă din anul 1957, atunci când Consilul Europei a înfiinţat
Conferinţa Permanentă a Puterilor Locale şi Regionale din Europa (actualmente Congresul
Puterilor Locale şi Regionale ale Europei). Consecinţa firească a creşterii importanţei
regiunilor o constituie aducerea în discuţie tot mai des a expresiei "Europa regiunilor";
astfel se exprimă faptul că regiunea reprezintă mai mult decât un simplu nivel intermediar
între nivelul statal şi autorităţile locale.

20

A se vedea cazul land-urilor germane.
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