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Objectives Problematica convergentei regionale ramane una intens dezbatuta in literatura de specialitate, la ora 
actuala nefiind inca posibil sa se stabileasca cu exactitate daca procesul cresterii regionale este, in 
esenta sa, convergent sau divergent. Cercetarea in domeniul consecintelor pe termen lung ale cresterii 
si dezvoltarii regionale este de data relativ recenta, iar modelele elaborate nu ofera posibilitatea 
fundamentarii riguroase a politicii europene de coeziune. Acesta este, de altfel, unul din factorii 
esentiali care limiteaza eficacitatea politicii structurale comunitare, principala componenta a politicii 
de coeziune.  Studiul de fata isi propune sa raspunda directiilor prioritare de investigare a capacitatii de 
fundamentare a politicii de coeziune economica si sociala din perspectiva convergentei regionale prin 
elaborarea unui sistem complex de indicatori care sa caracterizeze convergenta regionala, constituirea 
unui pachet de metode si modele economico-matematice pentru cuantificarea convergentei regionale 
dar si prin elaborarea unui studiu prospectiv privind convergenta regionala in romania. Principalul 
rezultat in plan stiintific al proiectului va fi realizarea unui cadru de analiza sistemica a fenomenului 
convergentei regionale in legatura cu coeziunea economico-sociala, care sa se constituie intr-un punct 
de pornire pentru explorari ulterioare avand drept scop aprofundarea diferitelor componente ale 
sistemului  teoretic al dezvoltarii regionale. Din punct de vedere practic, proiectul isi propune sa 
contribuie la imbunatatirea analizelor privind disparitatile economico-sociale si evolutia acestora, 
analize necesare fundamentarii politicilor de coeziune, in special elaborarii si evaluarii planurilor de 
dezvoltare regionala. 

Activities Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul primei faze a proiectului “Întărirea capacităţii de 
fundamentare a politicii de coeziune economică şi socială din perspective convergenţei regionale” a 
urmărit îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice propuse pentru anul 2007 şi anume: 
1.Realizarea unui studiu de sinteza asupra teoriilor actuale privind dezvoltarea regionala si structurarea 
acestora raportat la obiectivele proiectului 
2.Realizarea unei sinteze asupra modului de aplicare a politicii de coeziune a UE prin programele de 
dezvoltare regionala in tarile membre, cu analiza impactului asupra convergentei regionale 
3.Dezvoltarea unui sistem integrat de indicatori de analiza regionala si de evaluare a impactului politicii  
de coeziune asupra convergentei regionale. 
 
In acest scop, activităţile membrilor echipei de cercetare s-au axat pe următoarele direcţii de 
investigaţie: 
- Analiza teoriilor existente in literatura de specialitate  privind dezvoltarea regionala si convergenta; 
- Identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale teoriilor prin raportare la nevoile de realizare a 
unui cadru de analiza sistemica a fenomenului convergentei; 
- Studiul politicii de coeziune (inclusiv a altor politici comunitare cu impact asupra convergentei),  prin 
raportare la rezultatele obţinute la obiectivul 1 al cercetării (aplicarea teoriilor in plan normativ)  
- Analiza aplicării politicii de coeziune prin programele de dezvoltare regionala, cu identificarea   
factorilor de convergenta si a masurilor de potenţare a factorilor de dezvoltare regionala luate in 
considerare de programele adoptate de tarile membre; 
- Realizarea sintezei privind impactul politicii de coeziune asupra convergentei regionale, cu 
identificarea cauzelor ce diminuează eficacitatea politicii de coeziune in realizarea convergentei 
regionale in UE;  
- Analiza modului de utilizare a indicatorilor de analiza regionala in modelele si politicile actuale de 
convergenta, cu luarea in considerare a rezultatelor cercetării obţinute prin realizarea obiectivelor 
propuse; 
- Dezvoltarea unui nou sistem de indicatori, prin raportarea la exigentele convergentei regionale la 
nivel comunitar si prin raportare la  constrângerile interne si externe ale integrării; 
- Corelarea sistemului de indicatori cu sistemul european al indicatorilor structurali si ai dezvoltării 
durabile. 
 



Manifestări organizate 
1.“Politica europeană de coeziune – oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea regională în 
România”, oct. 2007, CSE – UAIC  Iaşi; 
2.“Dezvoltarea regională şi politica europeană de coeziune – dinamici instituţionale şi evoluţii la nivelul 
UE”, noe. 2007, REI - ASE Bucureşti; 
Publicaţii 
1.Teoria si practica dezvoltării regionale in Europa, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2007, (în curs 
de apariţie); 
2.Ghid metodologic  de analiză şi fundamentare a politicii de coeziune din perspectiva convergenţei 
regionale – vol. I. „Modele de analiză, instrumente şi studii de convergenţă” Editura Universităţii „Al. I. 
Cuza” Iaşi, 2007, (în curs de apariţie); 
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