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Rezumat:  
 Studiul abordează problemele 
coeziunii teritoriale și competitivității 
regionale prin prisma teoriei sistemelor 
aplicată în științele sociale. Provocarea 
căreia Uniunea Europeană încearcă să-i 
facă față este adaptarea politicilor sale 
regionale astfel încât să aibă efecte asupra 
reducerii disparităţilor între nivelurile de 
dezvoltare ale diverselor regiuni şi 
reducerea rămânerii în urmă a celor mai 
defavorizate regiuni.  
 În același timp, aceste politici nu 
trebuie să afecteze nivelul de 
competitivitate al regiunilor dezvoltate 
economic. Luarea deciziilor în vederea 
atingerii acestor obiective este una dificilă 
și trebuie să aibă la bază crearea unei 
imagini adecvate asupra componentelor 
sistemului și relațiilor dintre acestea. 
 
Introducere 

Dacă teoria darwinistă este centrată 
pe ideea de „supravieţuire a celui mai 
adaptat”, ce se realizată prin interacţiunea 
cu mediul său înconjurător, într-un anumit 
sens se poate aplica şi în cazul sistemelor 
complexe socio-economice, numai că aici 
se vorbeşte despre competitivitatea 
teritorială, proxy al potenţialului unui 
teritoriu valorificat prin creşterea 
standardului de viaţă la nivelul spaţiului 
respectiv. Sau, aşa cum este definită în The 
Sixth Periodic Report on the Regions, 
1999, citat în Luminiţa Constantin (2010), 
competitivitatea regională este 
„capacitatea de a genera, în condiţiile 
expunerii la competiţia externă, rate înalte 
ale veniturilor şi ocupării. Cu alte cuvinte, 
pentru ca o regiune să fie competitivă este 

important să asigure atât numărul, cât şi 
calitatea locurilor de muncă”.  
 Sistemul socio-economic, ca sistem 
evolutiv, se dezvoltă continuu în scopul de 
a menţine potrivirea acestuia în raport cu 
sistemele cu care co-evoluează, prin 
aceasta înţelegându-se menţinerea 
avantajului competitiv. Din moment ce 
fiecare îmbunătăţire într-un sistem va duce 
la un avantaj competitiv pentru acel 
sistem, “variaţia” care va continua în mod 
normal, va duce la creşterea potrivirii în 
mediu înconjurător, fiind capabil să 
acapareze o parte mai mare din resursele 
disponibile pentru toţi. Acest lucru 
înseamnă că o creştere a potrivirii într-un 
sistem evolutiv va tinde să ducă la 
scăderea potrivirii într-un alt sistem, însă şi 
acesta din urmă va încerca să îşi menţină 
adaptarea, creându-se astfel o evoluţie 
generală a sistemelor. Calea prin care un 
sistem - în care componentele sale sunt 
implicate într-o competiţie - îşi poate 
menţine potrivirea în raport cu altele este 
îmbunătăţirea designul. Principiul Peter 
afirmă că, în evoluţie, sistemele tind să se 
dezvolte până la limita competenţei lor 
adaptative, acesta poate fi interpretat prin 
prisma potenţialului endogen de care 
dispune fiecare sistem. 

Competitivitatea de la nivel local 
se extinde la nivel regional şi naţional prin 
transcenderea scărilor teritoriale. Prin 
aceasta dorim să punem în discuţie 
conceptul de scară teritorială. Suntem de 
acord cu modul în care Howitt (1993, 
1998, 2003) şi Brenner (2001) privesc 
scările şi relaţiile dintre acestea, prin 
adăugarea modul dialectic de operare, 
"multidirecţional şi simultan", "între şi în 
cadrul" diferitelor scări. Localul nefiind 



56 
 

distinct de alte scări, nu trebuie analizat în 
mod separat ci împreună cu celelalte 
nivele teritoriale superior ierarhic, localul 
"conţinând elemente importante ale altor 
scări geografice", ceea ce va conduce la 
"[o înţelegere mai] complexă a 
întrepătrunderii dintre global şi local" 
(Howitt, 1993, citat în Marston, 
Jones,Woodward, 2005). 
 Neuniformitatea spaţiului geografic 
se traduce prin existenţa unor regiuni 
polarizate, sau clustere numite şi „regiuni 
funcţionale” în care sunt concentrate 
unităţile economice cu rol important în 
competitivitate. Diferenţele existente între 
regiuni din punct de vedere demografic, 
economic şi social care se referă la 
ponderea populaţiei active în raport cu cea 
inactivă, ponderea populaţiei rurale, 
ponderea populaţiei ocupate pe ramuri 
economice, nivelul salariului pe ramuri 
economice, rata şomajului dar şi 
accesibilitatea şi conectivitatea teritoriului 
sunt uneori însemnate. 
 Aceste probleme fac obiectul 
politicilor regionale la nivelul Uniunii 
Europene  prin politicile de coeziune 
alături de problema competitivităţii 
regionale. 
 
De la competitivitate la coeziune prin 
policentrism  

Prin coeziune teritorială, obiectiv 
ce figura în agenda Comunităţii Europene 
(viitoarea Uniune Europeană) încă din 
1986 (Actul Unic European) se dorea 
„reducerea disparităţilor între nivelurile de 
dezvoltare ale diverselor regiuni şi 
reducerea rămânerii în urmă a celor mai 
defavorizate regiuni sau insule, inclusiv 
zone rurale” (Art 158-162 „Coeziunea 
economico-socială”). 

Politica regională a Uniunii 
Europene, prin ajutorul pe care îl acordă 
regiunilor rămase în urmă din punct de 
vedere al dezvoltării sau zonelor 
industriale aflate în dificultate şi zonelor 
rurale în dificultate care se pot dezvolta 
prin diversificarea activităţilor economice, 
asigură creşterea complexităţii spaţiale. 

Obiectivele strategiilor şi politicilor 
regionale sunt (Hansen, 1995, citat în 
Constantin, Luminiţa 2010, p. 121): 

- realizarea unei distribuţii 
echilibrate a veniturilor şi condiţiilor de 
viaţă pe plan regional; 

- restrângerea în anumite limite a 
şomajului la nivel de regiuni; 

- diminuarea riscului de scădere a 
populaţiei unei regiuni ca urmare a 
emigrării. 

Pentru atingerea acestor două 
obiective coeziunea şi competitivitatea, 
care se pot traduce prin echitate şi eficienţa 
alocării de fonduri, Uniunea Europeană 
propune dezvoltarea policentrică a 
teritoriului. Prin fragmentarea spaţiului în 
cadrul dezvoltării policentrice, se creează 
spaţii funcţionale de dimensiuni reduse, 
care se completează reciproc, mult mai 
uşor accesibile, reducându-se problemele 
create de dezvoltarea excesivă a unui 
centru polarizator care poate atinge nivelul 
maxim al potenţialului de dezvoltare 
datorită efectelor negative ale aglomerării 
excesive. Pe de altă parte, sunt promovate 
relaţiile de cooperare între poli de acelaşi 
rang spre deosebire de spaţiul monocentri 
în care relaţiile cu spaţiile adiacente sunt 
de subordonare iar declinul metropolei este 
însoţit de declinul spaţiului subordonat. 
Mai mult, aşa cum menţiona (Hague, Kirk, 
2003, pg. 35), prin modul de funcţionare al 
unei reţele policentrice, oraşele sunt în 
măsură să genereze o „masă critică” mai 
mare decât dacă ar opera în izolere, 
reuşind astfel creşterea competitivităţii lor 
generale, fapt ce ne trimite la viziunea 
holistică a sistemelor spaţiale şi la 
proprietăţile surveninde ale acestora. 
Competitivitatea de la nivel local este 
multiplicată în felul acesta către nivelul 
global, viziunea dezvoltării regionale fiind 
una de jos în sus. 
 De la politicile spaţiale axate pe 
relaţiile dintre centru şi periferie, care 
urmăreau ca periferia să se dezvolte 
împreună cu extinderea centrului, în 
prezent suntem martorii unei noi viziuni la 
nivelul U.E. prin care se pune accent pe 
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dezvoltarea endogenă a ariilor periferice, 
prin intermediul dezvoltării policentrice. 
 Policentrismul, în care teritoriul se 
dezvoltă simultan pornind din mai multe 
locuri care sunt interconectate chiar dacă 
nu sunt de fiecare dată unul în vecinătatea 
altuia (fiind conectate la distanţă), 
ajungând la un nivel de dezvoltare global, 
se aseamănă teoriei percolării care explică 
atingerea unui nivel critic de conectivitate. 
În felul acesta apare o reţea uniform 
distribuită de poli de dezvoltare, 
corectându-se decalajele de diferite 
niveluri spaţiale.  
 Distribuţia echilibrată a polilor de 
creştere (funcţionali) la nivel teritorial are 
drept scop dezvoltarea spaţiului rural 
adiacent prin creşterea accesibilităţii şi 
realizarea unor legături funcţionale. 
 În cadrul modelelor de creştere 
policentrică se poate pune problema 
alegerii între creşterea generativă şi 
creşterea concurenţială pentru eficienţa 
alocării resurselor la nivel naţional. 
Diferenţa dintre cele două tipuri de modele 
este următoarea: „...în timp ce modelele 
creşterii concurenţiale susțin că, dacă 
factorii de producţie sunt distribuiţi 
eficient între regiuni (ajungându-se la o 
echilibrare a rentabilităţii), rata de 
creştere economică ar fi maximă, modelele 
creşterii generative întăresc necesitatea 
angajamentului în stimularea condiţiilor 
favorabile creşterii economice în cadrul 
fiecărei regiuni.”(Luminiţa Constantin, 
2010, p.117). 

Ca stat membru UE., România 
beneficiază de sprijin financiar pentru 
implementarea politicii de coeziune prin 
politicile sectoriale. Negocierile de aderare 
s-au desfăşurat în perioada februarie 2000 
- decembrie 2004. 
  Instrumentele de tip structural de 
care a beneficiat ţara noastră în perioada 
de preaderare au fost: PHARE, SAPARD, 
ISPA, însumând în perioada 1991-2006 
aproximativ 7 miliarde euro. 
 Obiectivele dezvoltării regionale în 
România sunt (cf. PND, 2000): 

- diminuarea dezechilibrelor 
regionale existente, stimularea 
dezvoltării echilibrate, revitalizarea 
zonelor defavorizate; 

- preîntâmpinarea producerii de noi 
dezechilibre; 

- corelarea politicilor de dezvoltare 
regională cu politicile sectoriale 
guvernamentale de dezvoltare; 

- stimularea cooperării interregionale 
interne şi internaţionale care contribuie la 
dezvoltarea economică. 

La nivel local dezvoltarea regională 
înseamnă (cf. PND, 2000): 
- reducerea disparităţilor dintre 
regiuni, judeţe, mediu urban – mediu 
rural, zone centrale – zone periferice; 

- preîntâmpinarea apariţiei unor zone 
problemă; 

- coordonarea iniţiativelor de 
dezvoltare regională cu priorităţile 
naţionale şi orientările U.E. 

- promovarea unor politici 
diferențiate conform unor particularităţi 
zonale (zone monofuncţionale – 
predominant agricole/miniare, aglomerări 
urbane, zone naturale şi antropice 
protejate, zone de graniţă, zone cu 
probleme de mediu). 

În vederea creşterii competitivităţii, 
U.E. va acorda României 17,2 miliarde 
euro, în perioada 2007-2013. Aceste 
fonduri sunt direcţionate către sectoarele 
care vor deveni competitive la nivel 
internaţional, crescând astfel 
competitivitatea regională în locurile unde 
sunt localizate.  
 Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă (CSNR) 2007-2013 face legătura 
între priorităţile de dezvoltare a României 
şi priorităţile Uniunii Europene stabilite 
prin Strategia Lisabona, Orientările 
strategice Comunitare privind Coeziunea 
2007-2013, Liniile Integrate ale UE pentru 
Creştere Economică şi Locuri de Muncă 
2005-2008. 
 Pornind de la situaţia economico-
socială a României, CSNR 2007-2013 
defineşte 5 priorităţi de dezvoltare: 
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- dezvoltarea infrastructurii de bază 
la standarde europene (creşterea 
accesibilităţii şi îmbunătăţirea nivelului 
calităţii vieţii) 

- creşterea competitivităţii pe termen 
lung a economiei româneşti (stimularea 
dezvoltării economice) 

- dezvoltarea şi folosirea mai 
eficientă a capitalului uman (creşterea 
adaptabilităţii întreprinderilor şi 
resurselor umane la schimbările 
economice) 

- consolidarea unei capacităţi  
administrative eficiente 

- promovarea dezvoltării teritoriale 
echilibrate (stimularea dezvoltării 
economice-sociale a regiunilor mai puţin 
dezvoltate) (pentru mai multe informaţii, 
vezi Luminiţa Constantin, 2010). 

Priorităţile CSNR 2007-2013 sunt 
atinse prin intermediul programelor 
operaţionale, conform www.mfinante.ro: 
- Programul Operaţional Sectorial de 
Transport 2007-2013 

- Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu 2007-2013 

- Programul Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice 
2007-2013 

- Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 

- Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative 2007-2013 

- Programul Operaţional Regional 
2007-2013 

- Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică 2007-2013 

- Programul Operaţional Regional 
(POR) 2007-2013 este documentul prin 
care este gestionat modul de 
implementare şi programarea financiară 
pentru dezvoltarea teritorială (cu excepţia 
fondurilor structural implementate prin 
programele operaţionale din cadrul 
Obiectivului „Cooperare Teritorială 
Europeană”) CSNR 2007-2013. 

 Cele şase axe prioritare ale POR: 

- Axa prioritară 1: Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere (30%) 

- Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi 
locale (20,35%) 

- Axa prioritară 3: Îmbunătățirea 
infrastructurii sociale (15%) 

- Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local (17%) 

- Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă 
şi promovarea turismului (15%) 

- Axa prioritară 6: Asistenţa tehnică 
(2,65%) 

Art.2 Legea nr. 242 din 23 iunie 
2009 privind aprobarea O G nr 27/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul stipulează că 
„Strategia de Dezvoltare Teritorială a 
României este documentul programatic pe 
termen lung prin care sunt stabilite liniile 
directoare de dezvoltare teritorială a 
României, bazat pe un concept 
strategic…”  

 
 Realizarea modelelor mentale ale 
sistemelor complexe (intervenţia 
factorilor de decizie asupra sistemelor 
complexe) 

Pierre şi Peters dezvoltă cinci 
modele de guvernare bazat pe modul în 
care un sistem de guvernanţă induce şi 
răspunde la informaţia din societate 
("feedback") şi capacitatea unui sistem de 
a răspunde în mod eficient la această 
informaţie ("adaptare"). O problemă este 
faptul că modelele de guvernare dominate 
de stat (ceea ce înseamnă "modelul 
étatiste", "statul liberal-democratic" şi 
"guvernarea stat-central") pot oferi 
feedback mai mult sau mai puţin părtinitor, 
ca urmare a fluxurilor de informaţii 
distorsionate de la niveluri mai mici la 
niveluri mai ridicate cauzate de puncte de 
veto multiple şi a structurilor instituţionale 
puternice. Capacitatea de adaptare a 
acestor sisteme este considerată scăzută 
din cauza deficienţelor de informare şi 
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capacităţilor scăzute de atingere a unui 
consens cu interesele societăţii organizate. 
Sistemele de guvernare în care statul are 
un rol slab ( "guvernarea olandeză" şi 
"guvernarea fără guvern") se 
argumentează că suferă de deficit de 
informaţii, dar de data aceasta din cauza 
lipsei de stimulente pentru a furniza 
informaţii de la interesele societăţii. Pe de 
altă parte, adaptabilitatea se presupune a fi 
ridicată ca urmare a flexibilităţii 
organizaţionale (Pierre şi Peters, 2005, 2 - 
48). 

Primul efect al interacțiunii este 
ilustrat de zona numită "rigid + flexibil" şi 
se referă la combinaţia guvernării flexibile 
la nivel local şi guvernarea rigidă la nivel 
naţional. În comparaţie cu guvernarea 
rigidă această combinaţie produce 
capacitate de adaptare mai mare la şocurile 
neprevăzute fără a sacrifica performanţa în 
situaţii de schimbarea lentă şi locală (Duit, 
Galaz, 2008).   

Într-un mod similar, combinaţia 
guvernării rigide la nivel local şi flexibile 
la nivel naţional arată o capacitate de 
adaptare generală mai bună în comparaţie 
cu performanţa fără scară a guvernării 
flexibile. Mai exact, în virtutea unei 
capacităţi mai puternice pentru acţiunea 
colectivă, guvernarea locală rigidă 
amortizează performanţa slabă a 
guvernării flexibile în perioadele de 
schimbări lente şi treptate. 

Pe de altă parte, dacă un sistem de 
guvernare rigid la nivel naţional este 
combinat cu comunităţi locale fragile, 
dezavantajele asociate primului sistem pot 
fi grav amplificate. Motivul pentru aceasta 
este că şocurile şi evenimente neaşteptate 
care subminează capacitatea de rezolvare a 
problemelor la nivel naţional ar putea 
declanşa prăbuşiri la nivel local 
(ecologice, economice sau sociale) care 
riscă să se reverse înapoi la nivelul 
naţional şi să submineze legitimitatea 
statului (Duit, Galaz, 2008).  

Un efect similar de amplificare 
poate fi întâlnit în cazul în care avantajele 
unui tip de guvernare flexibil la nivel 

naţional poate fi subminat de lipsa 
comunităţilor locale de a face faţă crizei 
declanşate de schimbarea rapidă şi/sau 
neaşteptată. Deci, flexibilitatea la nivel 
naţional ar putea promova învăţarea şi 
adaptarea necoordonată la schimbările 
lente, vulnerabilitatea comunităţilor locale 
fragile ar putea declanşa evenimente cum 
ar fi crize politice care aduc la lumină 
capacitatea slabă a sistemului naţional de a 
promova acţiuni colective (Duit, Galaz, 
2008). 

Predicţia presupune existenţa unui 
scop în funcţie de care evoluţia sistemului 
este direcţionată şi îndrumată. Aşa cum 
sugerează curentul filosofic existenţialist, 
nu există un înţeles în sine al Universului 
ci fiecare dintre noi îi poate da un înţeles. 
Factorii de decizie intervin asupra 
sistemelor complexe, aşa cum am arătat 
mai sus, pe baza unor modele mentale. 

Alegerea raţională instituţională 
recunoaşte că există structuri sociale care 
limitează şi ghidează acţiunile actorilor 
raţionali. De asemenea, se recunoaşte că 
structurile sociale sunt produsele şi 
reflecţiile interdependenţelor actorilor 
raţionali. Astfel, alegerea raţională 
instituţională împărtăşeşte ipoteza 
interdependenţei elaborată de teoreticienii 
guvernanţei reţelei. Teoriile guvernanţei 
reţelei, de asemenea, au în comun noţiunea 
de policentricitate cu alegerea raţională 
instituţională. Ca şi teoria policentricităţii, 
teoriile guvernanţei reţelei recunosc 
existenţa unei multitudini de actori în 
guvernanţa metropolitană şi relaţiile 
neierarhice dintre aceştia. Cu aceste 
paralele strânse între cele două teorii în 
minte, se poate argumenta în mod 
rezonabil că teoriile guvernanţei reţelei nu 
sunt mult diferite de alegerea raţională 
instituţională (citat în Morçöl, 2003). 

Se poate reproşa că organizarea 
spaţială ierarhică sau centralizatoare este 
în contradicţie cu auto-organizarea 
sistemelor. Prin ierarhizare, factorii de 
decizie ajustează contrastele de dezvoltare 
regională şi de polarizare excesivă (a se 
vedea Marston, Jones, Woodward, 2005). 
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 Rolul factorilor de decizie în 
cadrul sistemelor spaţial-economice este 
de a sesiza inegalităţile crescânde şi de a le 
ajusta, având însă grijă de a nu crea 
instabilitate (bifurcaţii), aceste sisteme 
trebuind să fie previzibile în evoluţie. 
Reducerea inegalităţilor sau menţinerea 
acestora la nivele reduse are rolul de a 
amâna atingerea nivelului critic, de 
instabilitate, în cadrul sistemului spaţial-
economic. Factorii de decizie fac faţă în 
situaţii de informare parţială, căutând 
alternative şi învăţând. 

Ceea ce trebuie să aibă în vedere 
decidenţii sunt următoarele: 

a. Intervenţia se face pe baza 
anticipării - finalul pe care îl avem în 
vedere pentru a urmări evoluţia sistemului 
în funcţie de o anumită „ordine” dată. În 
alte cuvinte, este o lege conform căreia 
sistemul evoluează şi finalul va fi atins. 

b. Intervenţia solicită, se răsfrânge 
asupra capacității adaptative a sistemului 
complex. 

c. Sistemul îşi modifică structura. 
d. În același timp sistemul 

păstrează memoria trecutului sau a 
componentelor asupra cărora s-a 
intervenit. 

e. Alte subsisteme (componente) se 
modifică prin efecte în cascadă sau prin 
contagiune.  

Un exemplu al intervenţiei 
factorilor de decizie poate fi considerat cea 
asupra pieţei muncii. Factorii care 
contribuie decisiv asupra pieţei muncii în 
România sunt consideraţi a fi, după Iaţu, 
2006: factorul politic (care, în funcţie de 
orientare a emis ordonanţe de urgenţă, legi 
sau a dat ajutoare diverselor întreprinderi, 
vorbindu-se adesea în presă de clientelism 
politic. De asemenea, privatizarea a jucat 
un rol important în economia post-
decembristă. Asemenea factori, 
considerăm că sunt cauze ale bifurcaţiilor 
din evoluţia economică românească post-
decembristă. 

Integrarea în Uniunea Europeană, 
din 1 ianuarie 2007, determină economia 
României să rezoneze după alte reguli, 

impactul asupra pieței muncii fiind dur. 
Asemenea situaţii sunt întâlnite în cazul 
deschiderii sistemelor prin cuplarea la alte 
sisteme mai extinse. Sistemele 
destabilizate prin şocul deschiderii vor 
căuta un alt punct de echilibru prin 
adaptarea la noul mediu. 

Analiza sistemelor spaţiale extinse 
conţine informaţii suficiente pentru a intui 
decalejele de evoluţie a subsistemelor şi 
apariţia eventualelor praguri în timp ce 
luarea în studiu unor sisteme spaţiale 
reduse ca dimensiune scade probabilitatea 
descoperirii decalajelor.  

Setul de date fiind limitat şi 
nepermiţând „zgomot” se poate crede că 
sistemul este determinist. Sistemul este „în 
medie stabil”. Se aplică testul de haos 
pentru a se vedea dacă traiectoriile sunt 
divergente relativ la condiţiile iniţiale.  

Componentele în ascensiune nu 
sunt constrânse de intervenţia factorilor de 
decizie prin acţiuni anticiclice din 
următoarele considerente: 
 - incertitudinea posibilităţii altor 
componente de a creşte cu o rată 
asemănătoare ca mărime; 
 - sunt “la modă” şi se depune un 
efort considerabil pentru a se modifica 
trendul; 
 - investiţiile care stau la bază 
necesită o perioadă de timp destul de lungă 
pentru a fi amortizate; 

- specializarea se formează în timp 
şi necesită timp pentru restructurare 
 

Exista un anumit grad de 
constrângere şi libertate în acţiunea 
decidenţilor: 
 - decidenţii trebuie să acţioneze în 
aşa fel încât să nu destabilizeze sistemul 
(constrângere) 
 - grad crescut de libertate în 
evoluţia sistemului datorită neliniarităţii 

Modificările componentelor sunt 
neasociative (depind de ordinea în care se 
intervine). 

- decidenţii trebuie să cunoască 
ordinea optimă de acţiune pentru o 
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anumită etapă din evoluția sistemului 
(constrângere)  
 - numeroase posibilităţi pentru 
atingerea finalităţii propuse; în orice etapă 
rezultatele anterioare pot fi îmbunătăţite 
(libertate) 

- ponderarea influenţelor pentru 
atingerea anumitor finalităţi (constrângere) 

- fluiditate în dinamica interacţiunii 
întreg/parte şi parte/întreg (libertate) 

Cuvântul "creod" descrie, de 
asemenea, îndeaproape căile deciziei în 
cadrul a ceea ce Christopher Alexand era 
chemat, spațiul de configurare (termen 
utilizat pentru ceea ce Stuart Kaufmann 
numeşte "peisaj de potrivire"). Spaţiul de 
configurare este un peisaj conceptual care 
conţine toate rezultatele posibile şi puncte 
de decizie în proiectarea unei structuri sau 
creşterii unui organism sau sistem. 
Deoarece foarte puţine dintre rezultatele 
posibile vor fi cele bune, căi spre soluţii 
bune şi posibile trebuie să fie urmate 
pentru a obţine rezultate bune. Aceste căi 
sau "creode" par să fie urmate în mod 
automat în lumea biologică. Prin teoria lui 
Alexander, pentru că deciziile conştiente 
proiectate de om nu trebuie să urmeze 
aceste creode, design-ul conştient uman 
poate duce la rezultate mixte.  
 
 Concluzii 

Politicile se confruntă cu dihotomia 
dintre asigurarea eficienţei economice prin 
favorizarea centrelor de dezvoltare şi 
creşterea convergenţei prin promovarea 
regiunilor rămase în urmă în privinţa 
dezvoltării economice.  

Guvernele şi administraţia locală 
au un rol semnificativ în modificarea 
inegalităţilor inter- şi intraregionale 
existente prin adaptarea politicilor 
regionale la cele ale UE.  

Numeroasele modalităţi de 
intervenţie asupra sistemelor sunt 
constrânse de neasociativitatea 
intervenţiilor datorată pragurilor critice 
induse diferit de “locaţia” modificării. 
Propagarea modificării din subsistem va fi 
în funcţie de gradul de conectivitate al 

acestuia faţă de celelalte subsisteme, 
conectivitate ce aduce distorsiuni în 
evoluţia sistemului împreună cu atingerea 
“locală” a unor praguri critice. 
 Crearea unui sistem mental al 
realităţii, pe baza căruia să se extindă 
potenţialul economic al unui teritoriu prin 
crearea de bucle de feed-back pozitiv ce 
alimentează dinamica complexităţii este 
ceea ce se urmăreşte de către decidenţi fie 
la nivel politic, fie la nivel economic. Însă 
lucrurile nu stau chiar aşa. Creşterea 
complexităţii spaţiale are şi efecte negative 
iar acestea sunt legate de starea mediului 
natural ce este intens transformată datorită 
presiunii antropice. Starea primară a 
mediului înconjurător, cu resursele pe care 
le presupune acestea a fost echivalată cu 
termenul de ecoenergie (vezi Ianoş și 
colab. 2011). 

Mai departe, factorii de decizie 
recurg la analiza multicriterială pentru a 
determina gradul de criticitate al criteriilor 
(schimbarea unui factor pentru a se 
observa efectele). Intuitiv, se poate crede 
că, cu cât este mai mare ponderea unui 
criteriu, cu atât mai critic ar trebui să fie 
acel criteriu. Este important să se facă 
distincţia aici între noţiunea de critic şi cea 
de importanţă. Prin critic ne referim la 
faptul că un criteriu cu schimbări mici (în 
procente) în ponderea sa, poate produce o 
schimbare semnificativă a soluţiei finale. 
Este posibil să existe criterii cu ponderi 
destul de mici de importanţă (de exemplu, 
cele care nu sunt atât de importante) să fie 
mult mai critice într-o situaţie dată decât 
cele cu ponderi mai mari (Triantaphyllou, 
Sanchez, 1997, Triantaphyllou, 2000). 
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