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Rezumat 

 

 Proiectul cercetării doctorale intitulate “Rolul infrastructurilor de transport în realizarea 

coeziunii teritoriale în Uniunea Europeană” a asumat realizarea unei evaluări privind impactul 

dezvoltării cantitative și calitative a rețelelor de transport asupra consolidării coeziunii teritoriale în 

spațiul comunitar. Finalitatea practică a demersului rezidă în identificarea priorităților și soluțiilor 

optime pentru extinderea/ îmbunătățirea/ completarea rețelelor de transport în U.E. 

 Pentru atingerea obiectivelor propuse am utilizat un set de metode cantitative și calitative, 

precum și o serie de mijloace automate specializate, ce au permis efectuarea analizelor privind 

efectele echipării teritoriale diferențiate cu infrastructuri de transport pe două niveluri evaluative, 

respectiv la nivel regional (regiuni NUTS 2) și la nivelul statelor membre U.E.  

 Analiza contextului epistemic actual a evidențiat că, din perspectiva oricăror curente și 

paradigme de gândire economică, infrastructurile de transport reprezintă agentul primordial generator 

de conectivitate și accesibilitate spațială ca premisă pentru asigurarea coeziunii teritoriale (primul 

capitol). Interpolarea rețelei transeuropene de transport existente cu organigrama celor 9 coridoare 

principale proiectate în normativele comunitare, a facilitat identificarea și localizarea hiatusurilor de 

înzestrare existente (capitolul al doilea). Analiza diferențelor calitative și de standarde tehnice ale 

infrastructurilor a vizat evaluarea stadiului de realizare a spațiului unic european al transporturilor ca 

obiectiv esențial de coeziune al U.E. (capitolul al treilea). Investigarea relației dintre bugetarea 

sistemelor de transport, gradul de acoperire teritorială și calitatea infrastructurilor a permis 

identificarea priorităților de finanțare pe categorii de infrastructuri eligibile pentru îmbunătățirea/ 

completarea rețelelor pe moduri de transport. 
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 Cercetarea a inclus o serie de modele statistico-econometrice pentru testarea impactului 

infrastructurilor de transport asupra creșterii economice, investițiilor străine directe și exporturilor 

nete (capitolul al patrulea); prin aplicarea procedurilor menționate s-a avut în vedere cuantificarea 

aportului diferențiat al diferitelor categorii infrastructurale la configurarea celor trei indicatori 

referențiali. 

 În ultimul capitol al lucrării, am proiectat un indicator pentru măsurarea accesibilității 

teritoriale dată de infrastructurile de transport, pe baza căruia am realizat o modelare segregată a 

spațiului comunitar, rezultată din distribuția inegală a rețelelor de transport. Pornind de la modelul 

conceput am identificat un set de priorități de echipare infrastructurală în scopul omogenizării 

accesibilității spațiale în U.E. Totodată, pentru evidențierea contribuției rețelelor de transport la 

realizarea coeziunii teritoriale, am analizat succesiv corelația dintre accesibilitate și o serie de alte 

elemente subsidiare coeziunii teritoriale: cooperarea transfrontalieră, integrarea globală, capacitatea 

inovativă și mizele de securitate economică și teritorială determinate de infrastructurile de transport. 

 Contribuțiile originale semnificative ale cercetării sunt circumscrise următoarelor aspecte: 

 - identificarea sectoarelor de pe traseele coridoarelor centrale transeuropene neacoperite de 

infrastructuri de transport conform cerințelor comunitare;  

 - identificarea priorităților de finanțare pe categorii de infrastructuri și formularea 

recomandărilor de intervenție pentru îmbunătățirea/ completarea rețelelor pe moduri de transport; 

 - evaluarea randamentului investițiilor totale în infrastructurile de transport prin raportare la 

calitatea acestora și gradul de acoperire teritorială; 

 - evaluarea eficienței folosirii fondurilor europene pentru dezvoltarea rețelelor de transport 

prin raportare la nevoile reale ale regiunilor destinatare;   

 - identificarea diferențiată a categoriilor de infrastructuri de transport cu potențialul 

dezvoltator cel mai indicat pentru îmbunătățirea fiecăruia dintre cei trei parametri economici 

referențiali: creșterea economică, investițiile străine directe și exporturile nete; 

 - elaborarea/propunerea unui model antinomic de Europă comunitară (Europa policentrică 

versus Europa concentrică) pe baza evidențierii ariilor slab conectate și cu deficit de accesibilitate, 

pentru care am formulat un set de priorități de intervenție pentru reducerea decalajelor de dezvoltare; 

 - testarea convergenței dintre accesibilitatea teritorială, cooperarea transfrontalieră, integrarea 

globală și capacitatea inovativă, ca mobil al coeziunii teritoriale; 

 - testarea corelației dintre calitatea infrastructurilor, volumul mărfurilor transportate și 

numărul victimelor accidentelor de trafic, a permis cuantificarea mizelor de securitate economică 

pendinte de rețelele rutiere și feroviare; 

 - inventarierea vulnerabilităților unor componente infrastructurale, ca premisă pentru 

identificarea riscurilor de securitate teritorială asociate infrastructurilor de transport. 

 Concluziile cercetării relevă că deficitul de accesibilitate și coeziune datorat echipării inegale 

cu infrastructuri de transport afectează mult mai consistent spațiile regionale decât statele, fapt 

confirmat de existența discrepanțelor interregionale semnificative chiar și în interiorul statelor 

dezvoltate ale Uniunii. De asemenea, aportul rețelelor de transport la dezvoltarea economică este 

segregat pe categorii infrastructurale: infrastructurile de contact transfrontalier și intermodal au un 
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impact mult mai relevant asupra creșterii economice decât extensia teritorială a rețelelor. 

Randamentul investițiilor în infrastructuri este divergent: cele mai consistente investiții au vizat 

infrastructurile rutiere și feroviare, dar fiabilitatea calitativă cea mai ridicată caracterizează 

infrastructurile aeriene și portuare. Cea mai semnificativă convergență se înregistrează între 

echiparea cu infrastructuri de transport, cooperarea transfrontalieră, inovare și integrare globală.  

   În context, printre cele mai eficiente măsuri pentru consolidarea coeziunii teritoriale se 

numără: omogenizarea paneuropeană a standardelor tehnice și normative ale infrastructurilor de 

transport; reconceptualizarea rolurilor instituționale ale forurilor europene cu atribuții în domeniul 

dezvoltării regionale și gestiunii fondurilor europene alocate acesteia, prin partajarea competențelor 

de alocare a acestor instrumente financiare între Comisia Europeană (pentru statele membre) și 

Comitetul Regiunilor (pentru nivelul regiunilor NUTS 2). O interesantă perspectivă de cercetare din 

acest punct de vedere este legată de aprofundarea relației dintre dezvoltarea infrastructurilor și cadrul 

instituțional comunitar subsecvent. 
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