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REGIONALIZAREA ROMÂNIEI  
  
 Societatea de Geografie din România, înfiin at  în anul 1875, a analizat, în 
cadrul Conferin ei Na ionale, care s-a desf urat la Timi oara, în perioada 24-26 mai 
2013, propunerea de regionalizare a României elaborat  de prof. univ. dr. 
Pompei Cocean, directorul Centrului de Geografie Regional  al Universit ii 
Babe -Bolyai, din Cluj-Napoca, pe care Societatea noastr  i-a însu it-o prin vot 
unanim i o înainteaz  tuturor institu iilor i forurilor implicate în aceast  ac iune de 
mare responsabilitate pentru dezvoltarea rii în urm toarele decenii, precum i mass-
mediei na ionale. 
 

1. Scopul i criteriile regionaliz rii 
 
În orice loc i context s-a realizat, delimitarea regiunilor a fost i a r mas o 

opera iune anevoioas , fapt subliniat de cunoscutul geograf francez Pierre George prin 
cuvintele: „nimic nu este mai dificil ca a delimita în mod obiectiv o regiune”. Ea trebuie 
s  aib , înc  din start, un scop clar definit i s  se bazeze pe criterii tiin ific 
prioritizate. 

Scopul ac iunii de regionalizare const , înaintea oric ror altor deziderate, în: 
- optimizarea func iilor teritoriului; 
- gestiunea optim  a resurselor sale; 
- realizarea coeziunii teritoriale; 
- materializarea în practic  a programelor i a politicilor de dezvoltare; 
- buna guvernan  teritorial . 

Conform celor mai noi opinii ale cercet rilor tiin ifice din domeniul regional, 
opera iunea de regionalizare trebuie s  aib  ca finalitate delimitarea unor entit i 
spa iale de program cu însu iri sistemice. Acest deziderat poate fi atins prin luarea în 
considerare, în mod imperios, a unor atribute definitorii ale teritoriului, devenite criterii 
indispensabile ale regionaliz rii, cum ar fi: 

- gravita ia (natural  i antropic ) spre poli de cre tere sau axe de dezvoltare; 
- existen a unei baze de sus inere a dezvolt rii durabile, constituit  din resurse 

ale solului i ale subsolului, bogat  i diversificat ; 
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- fluen a intern  optim  a vectorilor purt tori de mas , energie, bunuri i 
interese; 

- capacitatea ridicat  de inovare i disipare a inov rii; 
- raporturile favorabile (derivate din pozi ia geografic , dar i din rela iile de 

conectivitate deja instaurate) cu entit ile spa iale învecinate; 
- spa iu mental bine consolidat. 
 
De observat c  suprafa a regiunii i num rul de locuitori, nu sunt neap rat 

criterii fundamentale ale region rii tiin ific abordate, ele transformând teritoriul, prin 
delimit rile care le impun, în contextul  neomogenit ii sale naturale, dar i antropice, 
recunoscute, într-un veritabil „pat al lui Procust”, generator, ulterior, de mari disfunc ii.  

Odat  conturat teritoriul, dup  însu irile sus-men ionate, a doua problem  
stringent  este stabilirea limitelor unit ii spa iale. Exist  i în acest caz o serie de 
criterii ce se aplic  riguros, i anume cel func ional, peisagistic, structural sau mental. 

În general, limita regiunii se va suprapune liniei de difluen  a vectorilor purt tori 
ai principiilor dezvolt rii, orice includere într-o regiune sau alta a unor areale care 
graviteaz  spre alte sisteme de referin  fiind din start contraproductiv .  

În sfâr it, o regiune func ional , cum se doresc a fi toate cele rezultate prin 
procesul de regionalizare preconizat, trebuie s  corespund  unei choreme specifice 
(termen introdus de R. Brunet i O. Dollfus în monumentala lucrare Géographie 
Universelle, Paris, 1990, i semnificând un „alfabet al spa iului”) în care liniile de for  
ale teritoriului s  se structureze organic, unde ariile efervescente urbane i rurale, care 
asigur  fermentul dezvolt rii, s  contrabalanseze net ariile critice sau defavorizate, mai 
slab populate i dotate cu infrastructuri etc. 
 

2. Regionalizarea administrativ  a României (variant )  
 
 Aplicând criteriile sus-men ionate la particularit ile structurale ale teritoriului 
României, rezult  un num r de 10 regiuni (ilustrate în harta anexat ), sinonime la tot 
atâtea sisteme spa iale cu un grad de func ionalitate ridicat, dup  cum urmeaz : 

1. Regiunea Moldova, suprapus  integral actualei Regiuni de Nord-Est, include, 
în propor ie semnificativ , cele dou  provincii istorico-geografice ale 
României, Moldova i Bucovina, având ca pol de cre tere un ora  
reprezentativ prin istoria i cultura sa, municipiul Ia i. Este o entitate a c rei 
dezvoltare se va centra pe axa de gravita ie a Siretului, un tronson important 
al culoarului de circula ie est-european  ce lega, în Evul Mediu, Marea 
Baltic  de Marea Neagr  i care se va dinamiza în perspectiv . 

2. Regiunea Cri ana-Maramure  reune te jude ele Bihor, S laj, Satu Mare i 
Maramure  ale celor dou  provincii istorice. Centrul s u polarizator de mare 
perspectiv  este ora ul Satu Mare, cu numeroase valen e de „loc central” în 
raport cu celelalte trei centre jude ene, unele dintre ele (Oradea, Baia Mare) 
cu o pozi ie u or superioar  în ceea ce prive te nivelul actual de dezvoltare. 
Conectivitatea ridicat  i pozi ia geografic  favorabil  îi sus in îns  aspira iile 
pentru o capital  regional   de real  perspectiv . 

3. Transilvania de Nord include jude ele Cluj, Bistri a-N s ud, Mure  i 
Harghita, centrate pe dou  axe de dezvoltare, ale Some elor i Mure ului. 
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Polul s u de gravita ie r mâne Cluj-Napoca, centru urban cu o aur  istoric  
i cultural  recunoscut . 

4. Transilvania de Sud se suprapune spa ial jude elor Covasna, Bra ov, Sibiu, 
Alba i Hunedoara. Capitala sa este mai dificil de fixat, Bra ovul, Alba Iulia i 
Sibiul concurând fiecare cu propriile atuuri. Noi opt m pentru Sibiu din 
motive de centralitate optim  i conectivitate sporit .  

5. Banatul are drept osatur  provincia istorico-geografic  cu acela i nume, 
compus  din jude ele Arad, Timi  i Cara -Severin. Timi oara se deta eaz  
ca pol de cre tere în competi ia re edin ei regionale, în compara ie cu Aradul 
sau Re i a. 

6. Oltenia conserv  spa iul vechii provincii istorice omonime, cu actualele 
jude e Dolj, Gorj, Mehedin i, Olt i Vâlcea. Municipiul Craiova este un centru 
polarizator de drept i f r  concurent. 

7. Muntenia de Nord asociaz , într-un tot integrat, jude ele Arge , Dâmbovi a, 
Prahova i Buz u. Cu o pozi ie privilegiat , geografic  i în privin a rangului 
urban, se impune, ca pol de dezvoltare, ora ul Ploie ti. Axa urban  Buz u-
Ploie ti-Târgovi te-Pite ti d  consisten  sistemului spa ial, articulându-l 
func ional. 

8. Muntenia de Sud cuprinde, în primul rând, zona metropolitan  Bucure ti-Ilfov 
i jude ele Teleorman, Giurgiu i C l ra i. Situa ia actual , a unei „regiuni în 

regiune” este cu totul neproductiv  i generatoare de mari disfunc ii, jude ele 
dun rene sus-men ionate gravitând spre capitala rii, Bucure ti, i nu spre 
Ploie ti, ales drept sediu administrativ al Regiunii  de Dezvoltare Sud 
(Muntenia).  
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9. Dun rea de Jos se contureaz  la interfa a provinciilor istorice Muntenia i 
Moldova, reunind jude ele Gala i, Br ila, Vrancea i Ialomi a. Topicul are 
acoperire în istoria locurilor, iar polul de dezvoltare este binomul Gala i-
Br ila, unic în ar  prin tendin a de jonc iune urban . 

10. Dobrogea este singura regiune a României unde delimitarea natural  este 
f r  echivoc, cursul Dun rii i Litoralul fixându-i limite tran ante. Constan a 
nu are rival în ceea ce prive te capitala aleas . 

 
3. Argumente 
 

- Regiunile propuse întrunesc, din punct de vedere structural i func ional, 
tr s turile entit ilor spa iale de program cu însu iri sistemice, considerate a 
fi cele mai adecvate în practica planific rii i amenaj rii teritoriale. Ele se 
încadreaz , f r  excep ie, din punct de vedere al num rului de locuitori, în 
ecartul taxonului spa ial european NUTS 2 (între 800.000 i 3.000.000 
persoane);  

- Limitele regiunilor, trasate pe baza unor criterii multiple (func ional, structural, 
mental) urmeaz , în pondere covâr itoare, linia de difluen  a vectorilor 
purt tori ai principiilor dezvolt rii în fiecare unitate geografic  în parte;  

- Baza de sus inere a dezvolt rii economice a tuturor regiunilor este constituit  
din resurse ale solului i subsolului diversificate, problema care se pune fiind 
buna gestiune i exploatarea lor în interesul locuitorilor acestora;  

- Regiunile propuse au în arhitectura lor, f r  excep ie, poli de cre tere i/sau 
axe de dezvoltare ce vor asigura, strategic i logistic, condi iile necesare 
afirm rii economice i sociale a teritoriului subordonat;  

- Toate regiunile propuse au între limitele lor puternice centre universitare, în 
laboratoarele c rora înfloresc premisele inov rii i disip rii acesteia în 
teritoriul limitrof – condi ie sine qua non a dezvolt rii competitive în actuala 
perioad ;  

- Varianta de divizare teritorial  propus  conserv  zestrea spiritual , istoric  i 
cultural  a vechilor provincii istorico-geografice, inclusiv prin topicele 
atribuite, pe care o ajusteaz  în structuri conforme cu principiile tiin ific 
decantate ale regionaliz rii din secolul în care tr im.  

Astfel, Transilvania, constituit , istoric vorbind, din 10 jude e, a fost divizat  în 
dou  regiuni echilibrate, Transilvania de Nord i Transilvania de Sud, cu o agregare 
structural  i func ionalitate mult mai bine conturate. Au rezultat dou  entit i teritoriale 
cu standarde de dezvoltare optime (raportate la România), cu sisteme urbane 
multinodale i axe de gravita ie efervescente.  

În mod similar, Muntenia, încadrat  preponderent în Regiunea de Dezvoltare 
Sud, ofer  prilejul unei restructur ri teritoriale mult mai armonioase prin instituirea a 
dou  regiuni (Muntenia de Nord i Muntenia de Sud), ambele cu o dinamic  economic  
sus inut . Subliniem necesitatea imperioas  a creion rii regiunii Muntenia de Sud, 
având ca pol de cre tere municipiul Bucure ti, din mai multe motive, i anume: spre 
Bucure ti graviteaz  func ional toate cele trei jude e dun rene (Teleorman, Giurgiu i 
C l ra i); prin ata area acestora la Bucure ti, standardul de dezvoltare al întregii 
regiuni cre te vizibil; Bucure tiul câ tig  un hinterland care, în contextul edific rii 
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canalului spre Dun re, îi va consfin i statutul de capital  dun rean , asem n tor 
Vienei, Budapestei, Belgradului sau Bratislavei.  

Regiunea Dun rea de Jos are menirea de-a valorifica poten ialul unui teritoriu 
care graviteaz  spre binomul urban Gala i-Br ila, dar i al fluviului Dun rea în general, 
strategia de dezvoltare a întregului bazin dun rean fiind în curs de elaborare la nivelul 
organismelor de resort ale Uniunii Europene.  

 
„Capitalele” viitoarelor regiuni au fost alese, în majoritatea absolut  a cazurilor, 

dintre ora ele cu atribute func ionale i rezonan  istoric  i cultural  cert , deta ate 
fa  de cele ale eventualelor contracandidate. Singurele excep ii, Sibiul i Satu Mare au 
fost propuse pornind de la pozi ia lor favorabil  în teritoriu, asem n toare unui „loc 
central”, cu facilit i recunoscute de conectivitate în teritoriul aferent. Bra ovul sau Alba 
Iulia, respectiv Oradea i Baia Mare, ora e cu o aur  istoric  superioar , dar situate 
spre periferia propriilor regiuni, î i p streaz  îns  nealterat  func ia de poli regionali de 
cre tere, ce vor influen a benefic ascensiunea economico-social  a unit ii în 
ansamblu, conceptul dezvolt rii policentrice fiind de mare actualitate în spa iul 
european. 
 

(Documenta ie publicat  în ziarul F clia din 4, 8 i 11 aprilie 2013 
i în revistele Ora ul  i Terra, nr. VII respectiv LXIV) 

 


