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Sub Înaltul Patronaj al Majest ţii Sale Regele Mihai I al României 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

REZOLU IA 
 

Conferin ei Na ionale a Societ ii de Geografie din România 
privitoare la regionalizarea rii 

 
Societatea de Geografie din România, înfiin at  în anul 1875, reunit  în Conferin  
Na ional  la Timi oara, în perioada 24-26 mai 2013, analizând problema regionaliz rii 
României, opineaz : 

 
1. Regionalizarea rii este o problem  de importan  capital  care trebuie 

realizat  cu maxima responsabilitate a tuturor institu iilor, forurilor i 
persoanelor implicate. Ea va influen a destinul tuturor cet enilor români pentru 
o perioad  îndelungat , a unei succesiuni de genera ii. 

2. Delimitarea entit ilor spa iale de orice nivel, inclusiv cel regional, va ine seama, 
în mod imperios, de criteriile tiin ific stabilite ale Geografiei regionale, 
singura tiin  care are ca domeniu de investiga ie teritoriul în întreaga sa 
complexitate. 

3. Dintre criteriile unei regionaliz ri func ionale, o aten ie prioritar  trebuie acordat  
urm toarelor: gravita ia natural  i antropic  spre poli de cre tere i axe de 
dezvoltare; fluen a intern  a vectorilor purt tori de mas , energie, bunuri i 
interese; capacitatea ridicat  de inovare; baz  bogat  i diversificat  de 
sus inere a dezvolt rii; spa iu mental bine consolidat etc.  

4. În acest context, speciali tii geografi trebuie s  fac  parte din forurile 
implicate în procesul regionaliz rii într-o pondere conform  importan ei 
domeniului pe care îl slujesc i nu într-o manier  simbolic . 

5. Opera iunea de regionalizare, având ca deziderat major optimizarea func iilor 
teritoriului i buna lui guvernan , se va fundamenta, înainte de orice, pe 
structura, func iile i poten ialul acestuia, oricare alte criterii i considerente 
dovedindu-se, în îndelungata practic  a caroiajelor spa iale,  contraproductive 
prin disfunc iile care le genereaz . 

6. Denumirile viitoarelor regiuni trebuie s  confere acestora, înc  de la început, o 
identitate proprie, conservând i valorizând, ca branduri veritabile, 
specificit ile zestrei geografico-istorice i culturale a fiec reia. 
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7. Societatea de Geografie din România î i manifest  întreaga disponibilitate de 
participare, prin speciali ti consacra i, la toate etapele procesului de 
regionalizare ini iate la nivel na ional. 

8. Rezolu ia, înso it  de propunerea de regionalizare elaborat  de prof. univ. dr. 
Pompei Cocean, directorul Centrului de Geografie Regional  al Universit ii 
Babe -Bolyai, propunere însu it  i adoptat  de Conferin a Na ional  a SGR, 
vor fi înaintate Parlamentului României, Ministerului Dezvolt rii Regionale i 
Guvernului României, precum i institu iilor mass-media na ionale. 
  

 
Timi oara, 24 mai 2013              Societatea de Geografie din România 
               Pre edinte, 
 
           prof. univ. dr. Mihai IELENICZ 
 


