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Abstract: Dezvoltarea regională reprezintă un subiect foarte dezbătut în România actuală, dorindu-se un
echilibru pe toate palierele vieții și un progres continuu. Încă de la începuturile fenomenului de
regionalizare și a dezvoltării regiunilor, România a suferit modificări în ceea ce privește structura
teritorială dar și statutul e-guvernării. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană și cu accesul la fondurile
structurale, societatea română reușește să implementeze o serie de programe și planuri de reorganizare
prin care să atingă dezideratul de creștere economică și eliminare a disparităților intra și inter regionale.
Astfel, dacă retrospectiva ne arată reformele aferente și implicațiile de ordin economic și social, cu
menținerea unor disparități la nivelul regiunilor, în prospectivă, subiectul implică o mai bună coordonare
pentru a elimina aceste inegalități. Lucrarea de față prezintă un scurt istoric a modului de implementare a
politicii de dezvoltare regională în România, cu modalitățile aferente de implementare și o analiză
retrospectivă și prospectivă asupra modului de evoluție a țării în urma fenomenului de regionalizare, cu
posibilele implicații pe termen lung.
Abstract: Regional development is a very debated subject in Romania today, because is required a stability
at all levels of reality. Since the beginning of this phenomenon of regionalization and regional
development, Romania has changed in terms of territorial structure and status of e-government. With the
entry into the European Union and access to structural funds, the Romanian fails to implement a series of
programs and plans of reorganization that desire to achieve economic growth and to eliminate a series of
intra and inter regional disparities. So, if retrospective view shows related reforms and economic and
social implications, maintaining some disparities across regions, the prospective view calls for greater
coordination to eliminate these inequalities. This paper presents a summary history of the implementation
of regional development policy in Romania, with the arrangements for implementation and a retrospective
and prospective analysis of how the development of the country affected the phenomenon of
regionalization, showing possible long-term implications.
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Abstract: În acest studiu se urmărește analiza politicilor de odine publică și siguranță națională în plan
European în conformitate cu normele impimentate si acțiunile Uniunii Europene în acest sens. Analiza
urmărește să identifice principalii factori de risc, estimările privind influența acestora asupra ordinii
publice și siguranței naționale, cum Uniunea își propune să facă față acestor pericole și câteva exemple
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privind unele state membre. Aducând aceste exemple, ne dorim sa identificam obiectivele de acțiune și
modul în care reprezentanții specializați își execută atribuțiile, ce resurse folosesc, care este rata
criinalității și câți bani cheltuie.
Abstract: This study aims to analyze public policy and national security policies at European level in
accordance with the impenitent norms and actions of the European Union in this respect. The analysis aims
to identify the main risk factors, the estimates of their influence on public order and national security, how
the Union aims to address these dangers, and some examples of some Member States. By bringing these
examples, we want to identify the objectives of action and how specialized representatives perform their
tasks, what resources they use, what is the rate of criminality and how much money they spend.
Cuvinte cheie: ordine publică, siguranță națională, siguranța cetateanului, system, riscuri globale, riscuri
naționale.
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Abstract: Politica de dezvoltare regională s-a dezvoltat prin prisma existenţei unor disparităţi
semnificative în ceea ce priveşte prosperitatea şi productivitatea între statele Europei şi între regiunile
acestora. De-a lungul timpului politica de dezvoltare regională a cunoscut mai multe valenţe în vederea
îndeplinirii cu success a obiectvul său de bază şi anume de îmbunătăţire a nivelului de trai. În acestă
lucrare mi-am propus să studiez aspectele teoretice ce definesc politica de dezvoltare, precum şi modul în
care această politică a fost abordată în România şi alte state Central şi Est Europene. Studiu de caz
comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheluielilor publice ( bugetare) în România și Estonia
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Abstract: The present paper aims to highlight the comparative difference between Romania and Estonia in
terms of the level, structure and dynamics of public expenditures, given by the analysis of the absolute size
and weight of the total public expenditures on the economic structure and of the functional structure, but
also of the level of expenditures on social-cultural actions, with the help of qualitative and quantitative
indicators such as the share of public expenditures in GDP, the share of the total public expenditures for
each category of expenditures or the coefficient of elasticity.
Abstract: Această lucrare își propune să evidențieze diferența comparativă dintre România și Estonia, prin
prisma a cee ce privește nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare), dat fiind analiza
avută în vedere pentru mărimea absolută și ponderea din totalul cheltuielilor publice asupra structurii
economice și a structurii funcționale, dar și al nivelului de cheltuieli privind acțiunile social-culturale, cu
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ajutorul unor indicatori calitativi și cantitativi precum ponderea cheltuielilor publice în PIB, ponderea din
totalul cheltuielilor publice pentru fiecare categorie de cheltuieli sau ceoficientul de elasticitate.
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