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Abstract 

This paper seeks to approach the issue of regionalization in Romania, from a theoretical 

and predominantly spatial perspective.  

We believe that the elements of novelty in this endeavour are: 

a) assembling all regional levels (from NUTS1 to NUTS5) into a hierarchic and 

taxonomic structure of the national territory; 

b) constructing a different image from the predominantly “centralist” vision (from 

centre to periphery), to achieve an equipotential and equidistant vision; 

c) identifying and presenting some less evoked landmarks, such as entities with a 

certain spatial legitimacy: natural regions, integrated regions (both natural and 

human-made), historical and geographical regions, “countries”, “lands” 

(countryside) and elementary human communities; 

d) presenting an ordered, taxonomic and hierarchic system of current human 

communities (from capital cities to hamlets), as a basis for functional territorial 

systems with a gravitational behaviour; 

e) presenting some criteria for the analysis of similarities between current 
administrative entities and the spatial complementariness of those situated 

in reciprocal proximity; 

f) comparative analysis of spatial characteristics (natural, economic, demographic) 

between the previous regionalization (1968) and the current phase (2013), as a 

premise for reflecting on the evolution of administrative planning; 

g) elaborating variants (situated between constraints and objective possibilities), 

based on options resulting from the predominant use of a “central criterion”. 

The paper comprises an essential cartographic illustration and tables with significant 

secondary data. 
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1. Elemente de reper 

Elaborarea unui model de proiectare a unor sisteme teritoriale regionale cu 

anumite caracteristici ameliorate are o anumită finalitate dacă acesta se bazează pe 

elemente obiective (cât este posibil) şi nu porneşte de la construirea unui sistem 

argumentativ pentru o anumită ipoteză. 

Există, în prezent, un anumit număr de modele, cu elemente metodologice 

implicite sau explicite şi diferite variante care se bazează pe mai multe opţiuni 

(obiective sau subiective). 

Scopul oricărui model este de a avea în vedere un număr semnificativ de 

repere obiective, pe baza cărora pot fi elaborate mai multe variante neexistând ab 

initio o variantă privilegiată. 

Scopul unei regionări diferite de cea actuală îl reprezintă ameliorarea 

sistemului teritorial, în contextul compatibilizării cu sistemele de acelaşi fel din 

Uniunea Europeană, în vederea creşterii competitivităţii, ridicării nivelului de viaţă al 

locuitorilor şi comunităţilor, creşterea gradului de convergenţă economică şi 

reducerii decalajelor faţă de alte regiuni europene similare şi între diferitele regiuni 

din interiorul ţării. 

Organizarea demersului de faţă se bazează pe următoarele elemente (dintre 

care unele au o anumită nuanţă de originalitate): 

 asamblarea nivelurilor regionale (de la NUTS 1 la NUTS 5), într-o 
structură ierarhizată şi taxonomizată; acest lucru este important, deoarece discuţiile 
se poartă, în general, la modalităţile de asamblare a judeţelor în regiuni (NUTS 2); 

 încercarea de construire a unei viziuni diferite de cea predominant 
centralistă (sau centristă), de la capitală spre periferie, spre o optică pe cât posibil 
echidistantă (în raport cu toate judeţele ţării) şi echipotenţială (în sensul valorificării 
oportunităţilor şi şanselor fiecărui judeţ); 

 utilizarea unor repere în raţionamentul de regionare, care sunt de 
obicei mai puţin evocate (deşi au legitimitate spaţială): regiunile naturale, regiunile 
integrate (naturale şi umane), regiunile istorico – geografice, ţările, ţinuturile şi 
comunităţile umane elementare; 

 construirea unui sistem taxonomizat şi ierarhizat al comunităţilor 
umane actuale (de la o comunitate de mici dimensiuni, până la oraşul capitală), ca 
model de atracţie gravitaţională a spaţiului înconjurător; 

 analiza unor factori cu o existenţă uneori neglijată: reţeaua 
hidrografică, regiunile funcţionale, similitudinea şi complementaritatea judeţelor, 
cadrul de dezvoltare al ţării, spaţiile transfrontaliere, analiza evoluţiei judeţelor, 
repartiţia resurselor naturale, arhitectura reliefului ca bază a mediului şi a 
comunităţilor umane, evoluţia istorică, elemente identitare etc.;  

 elaborarea unor variante (care au în vedere anumite constrângeri şi 
posibilităţi), organizate în jurul unui criteriu sau al unei opţiuni predominante 
ofertate analizei şi deciziei politice; 
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 construirea simultană a unui demers de regionare şi de 
descentralizare (facilitat în ipoteza de faţă de sistemul ierarhizat al comunităţilor 
umane); 

 evitarea, pe cât este posibil, atât a voluntarismului politic (consemnat 
în diferite variante) cât şi, mai ales, a „voluntarismului” aparent ştiinţific tentat să 
propună un anumit model. 

2. Metodologia  

Pentru concretizarea acestui demers şi elaborarea unor variante din 

perspectiva predominant spaţială, a fost utilizată o metodologie care a cuprins, 

printre altele:  

 analiza organizării administrative actuale (prin identificarea 
caracteristicilor semnificative ale judeţelor) şi contextul socio – economic în care a 
fost realizată organizarea actuală (1965 – 1968); 

 analiza unor lucrări predominant de geografie, consacrate acestei 
probleme, mai puţin cunoscute de specialiştii din alte domenii; 

 contextualizarea intenţiei de proiectare a unor sisteme teritoriale 
ameliorate, în raport cu poziţionarea ţării noastre faţă de Uniunea Europeană; 

 construirea unui sistem de indici care pot fi luaţi în consideraţie în 
procesul de regionalizare; 

 raportarea intenţiilor de regionalizare la situaţia socio – economică a 
ţării şi la anumite exigenţe implicite (dar neobligatorii, cum ar fi mărimea şi numărul 
NUTS 2); 

 punerea într-un plan cu o vizibilitate mai mare a substratului 
teritorial (cu elementele sale) în raport de opţiunile şi indicatorii utilizaţi în 
regionare, din perspectiva sociologiei, economiei, demografiei şi ştiinţelor 
administrative. 

Datele utilizate referitoare la populaţia judeţelor, a oraşelor şi comunelor, se 

referă la anul 2010 (INS, Populaţia României pe localităţi, 2010). 

Evoluţia organizării administrativ – teritoriale a României a făcut obiectul 

mai multor lucrări realizate în ultimii ani, precum şi a unor sinteze semnificative 

actuale; din acest motiv, nu o mai reluăm în acest context. 

3. Analiza regionării României din perspective diferite 

Regionarea teritoriului este concretizată îndeosebi prin regionarea politico – 

administrativă dar, în realitate, ea se referă la o gamă foarte largă de elemente care 

compun substanţa teritorială a spaţiului geografic. 
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3.1 Elemente şi structuri spaţiale naturale 

Din punct de vedere al spaţiului geografic, regionarea acestuia presupune 

identificarea unor sisteme şi structuri care există în mod obiectiv, atât pentru 

componentele semnificative (relief, climă, activităţi economice etc.), cât şi pentru 

structuri integrate, naturale şi sociale. 

Fără a intra în amănunte, deoarece a făcut obiectul mai multor lucrări 

semnificative, menţionăm că există modele de regionare a componentelor 

individualizate şi a sistemelor naturale integrate (regionare fizico – geografică), 

precum şi a sistemelor integrate naturale şi umane (regionare geografică). 

Modelul care sintetizează cel mai bine multitudinea componentelor îl 

reprezintă „regiunile geografice pe baze naturale” (Mândruţ, 1993, 2011, 2013), în 

cadrul căruia, componenta principală o reprezintă arhitectonica reliefului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  România – regiuni geografice pe baze naturale 
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Cifrele amplasate pe hartă indică: 

I - Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei; II - Carpaţii Moldo – Transilvani; 

III - Carpaţii Curburii; IV - Carpaţii Meridionali; V - Carpaţii Banatului; VI - 

Carpaţii Apuseni; VII - Depresiunea Transilvaniei; VIII - Dealurile de Vest; IX - 

Câmpia de Vest; X - Podişul Mehedinţi; XI – Subcarpaţii; XII - Podişul Moldovei; 

XIII - Piemontul Getic; XIV - Câmpia Română; XV, XVI, XVII - Delta, Podişul 

Dobrogei, Platforma Mării Negre. 

Harta de mai sus (Fig. 1) redă diviziunile regionale majore ale ţării noastre. 

Deşi relieful este o componentă polarizatoare, regionarea are un caracter integrat, iar 

spaţiile reprezentate constituie regiunile geografice ale României. 

 

Tabelul 1. România – regiunile geografice (suprafaţă şi pondere) 

 

Regiunea Suprafaţa 
(km2) 

Ponderea din  
suprafaţa ţării (%) 

I. Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei 10.200 4,3 

II. Carpaţii Moldo –  Transilvani 13.200 5,5 

III. Carpaţii Curburii 9.900 4,1 

IV. Carpaţii Meridionali 15.340 6,4 

V. Carpaţii Banatului 6.970 2,9 

VI. Carpaţii Apuseni 10.750 4,5 

VII. Depresiunea Transilvaniei 25.100 10,5 

VIII. Dealurile de Vest 12.230 5,1 

IX. Câmpia de Vest 16.540 6,9 

X. Podişul Mehedinţi 790 0,3 

XI. Subcarpaţii 16.450 6,9 

XII. Podişul Moldovei  23.200 9,7 

XIII. Piemontul Getic 13.100 5,5 

XIV. Câmpia Română 49.800 20,9 

XV. Delta 4.321 1,8 

XVI. Podişul Dobrogei 10.500 4,4 

 

Din compararea celor două elemente (Fig. 1 şi tabelul 1) rezultă atât 

decupajul diviziunilor geografice obiective ale României, cât şi dimensiunile 

comparative ale acestora. În majoritatea regionărilor teritoriului României, substratul 

regional geografic este luat foarte puţin în consideraţie, deşi acesta are un caracter 

obiectiv şi cea mai mare stabilitate în timp. 

Trebuie să subliniem însă că orice regionare politico – administrativă se 

realizează asupra unui substrat concret (frecvent ignorat), reprezentat de regiunile 

geografice (pe baze naturale), care au stabilitate temporală şi o integrare funcţională 

între suportul natural şi comunităţile umane. 

Elementele de mai sus arată spaţiile de certă omogenitate ale teritoriului 

(Carpaţii, cu diviziunile lor, Depresiunea Transilvaniei, Câmpia şi Dealurile de Vest, 
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Câmpia Română, Podişul Moldovei etc.), peste care se suprapune împărţirea 

administrativă. Orice intenţie de regionare ar trebui să ţină seama de aceste spaţii 

concrete, cu o anumită omogenitate geografică. 

3.2 Organizarea politico – administrativă  

În prezent, ţara noastră este organizată în 41 de unităţi administrative 

(judeţe) şi municipiul Bucureşti, cuprinzând 320 de oraşe şi aproape 2700 de 

comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Harta administrativă actuală a României 
 
Literele marcate pe hartă reprezintă următoarele judeţe: AB – Alba, AR – 

Arad, AG – Argeş, BC – Bacău, BH – Bihor, BN – Bistriţa Năsăud, BT – Botoşani, 

BV – Braşov, BR – Brăila, BZ – Buzău, CS – Caraş Severin, CL – Călăraşi, CJ – 

Cluj, CT – Constanţa, CV – Covasna, DB – Dâmboviţa, DJ – Dolj, GL – Galaţi, 

GR – Giurgiu, GJ – Gorj, HR – Harghita, HD – Hunedoara, IL – Ialomiţa, IS – 

Iaşi, IF – Ilfov, MM – Maramureş, MH – Mehedinţi, MS – Mureş, NT – Neamţ, 

OT – Olt, PH – Prahova, SM – Satu Mare, SJ – Sălaj, SB – Sibiu, SV – Suceava, TL 

– Tulcea, TM – Timiş, TN – Teleorman, VS – Vaslui, VL – Vâlcea, VN – Vrancea, 

B – Bucureşti. 

În momentul împărţirii administrative (1968) a existat o unanimitate de 

opinii referitoare la caracteristicile pozitive ale acestei acţiuni, care a înlocuit 

împărţirea anterioară (pe regiuni şi raioane). Caracteristicile judeţelor au fost 

consemnate ulterior (1968 – 1980) în succesiuni de articole (îndeosebi în revista 

Terra) şi prin seria de monografii geografice ale judeţelor. 

În perioada 1991 – 1995 a existat o semnificativă iniţiativă de „contestare” a 

acestei împărţiri, îndeosebi prin evidenţierea necesităţii reconfirmării unor „judeţe 
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abuziv desfiinţate”. Sintagma este discutabilă, deoarece aceste judeţe (Muscel, 

Romanaţi, Râmnicu Sărat, Târnava etc.) au fost desfiinţate prin organizarea pe 

regiuni din 1949 şi nu s-au mai regăsit în structura propusă în 1968. 

În prezent, caracteristicile actuale ale judeţelor sunt cunoscute din diferite 

lucrări. Este foarte interesantă evoluţia în timp a caracteristicilor mărimii 

demografice a acestora, analizată pentru o perioadă de peste 80 de ani (în limitele 

teritoriale ale judeţelor actuale). Această evoluţie (bazată pe date ale INS 

consemnate în anuarele statistice) este redată în tabelul 2. 
 

Tabelul 2. Populaţia judeţelor în anii 1930, 1977, 1994 şi 2010 
 

Nr. Judeţ 1930 1977 1994 2010 

1 AB 346.582 409.634 408.457 372.265 

2 AR 488.359 512.020 482.144 454.922 

3 AG 394.268 631.918 679.868 639.157 

4 BC 375.035 667.791 742.901 714.641 

5 BH 525.216 633.094 639.329 592.561 

6 BN 223.827 286.628 328.786 317.247 

7 BT 351.790 451.217 462.370 447.107 

8 BV 265.414 582.863 642.764 598.313 

9 BR 237.549 377.954 391.923 357.614 

10 BZ 377.463 508.424 515.202 480.222 

11 CS 319.286 385.577 370.058 320.840 

12 CL 228.165 338.807 336.657 311.896 

13 CJ 475.539 715.507 727.039 691.048 

14 CT 261.028 608.817 747.441 723.796 

15 CV 152.563 199.017 232.951 222.434 

16 DB 354.471 527.620 558.518 529.781 

17 DJ 533.872 750.328 758.895 702.123 

18 GL 324.504 581.561 642.983 608.904 

19 GR 305.818 377.860 305.661 280.125 

20 GJ 253.812 348.521 397.927 376.179 

21 HR 250.194 326.310 347.145 324.890 

22 HD 319.929 514.436 547.180 461.450 

23 IL 205.844 295.965 305.454 286.980 

24 IS 420.488 729.243 815.368 825.773 

25 IF - - - 321.007 

26 MM 317.304 492.860 539.718 510.482 

27 MH 282.440 322.371 330.017 291.051 

28 MS 425.721 605.315 607.355 580.228 

29 NT 311.113 532.096 584.364 562.122 

30 OT 380.663 518.804 520.871 462.734 

31 PH 472.249 817.168 872.219 812.840 

Mandrut, O., Ardelean, A. (2014). Landmark elements, models and options for designing administrative regional structures
[Elemente de reper, modele si optiuni pentru proiectarea structurilor regionale administrative]. In Rogojanu, D. C. (coord.),

Regionalizare si politici regionale (pp.87-133). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU 
 

94 

32 SM 301.105 393.840 398.401 364.104 

33 SJ 240.778 264.569 264.448 241.014 

34 SB 306.984 481.645 448.474 425.322 

35 SV 472.111 633.899 708.571 708.433 

36 TL 186.782 254.531 269.311 245.899 

37 TN 418.649 518.943 477.527 397.990 

38 TM 559.591 696.884 691.797 679.695 

39 VS 321.936 437.251 463.832 449.524 

40 VL 295.560 414.242 436.989 406.555 

41 VN 262.559 369.730 398.527 389.769 

42 B 732.484 2.044.611 2.339.156 1.942.254 

 Total 14.280.729 21.559.910 22.790.622 21.431.298 
 
Un indicator important al potenţialului demografic al judeţelor actuale îl 

reprezintă evoluţia comparativă şi proporţională a populaţiei acestora în intervalele 

dintre anii menţionaţi în tabelul 2. Acestea sunt sintetizate în tabelul următor 

(tabelul 3). 
 

Tabelul 3. Evoluţia populaţiei judeţelor între 1930 şi 2010 
 

Nr. Judeţ 
 

Creştere 
1977-1930 

Creştere 
1994-1930 

Creştere 
2010-1930 

1 AB 63.052 61.875 25.683 

2 AR 23.661 -6.215 -33.437 

3 AG 237.650 285.600 244.889 

4 BC 292.756 367.866 339.606 

5 BH 107.878 114.113 67.345 

6 BN 62.801 104.959 93.420 

7 BT 99.427 110.580 95.317 

8 BV 317.449 377.350 332.899 

9 BR 140.405 154.374 120.065 

10 BZ 130.961 137.739 102.759 

11 CS 66.291 50.772 1.554 

12 CL 110.642 108.492 83.731 

13 CJ 239.968 251.500 215.509 

14 CT 347.789 486.413 462.768 

15 CV 46.454 80.388 69.871 

16 DB 173.149 204.047 175.310 

17 DJ 216.456 225.023 168.251 

18 GL 257.057 318.479 284.400 

19 GR 72.042 -157 -25.693 

20 GJ 94.709 144.115 122.367 

21 HR 76.116 96.951 74.696 
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22 HD 194.507 227.251 141.521 

23 IL 90.121 99.610 81.136 

24 IS 308.755 394.880 405.285 

25 IF - - - 

26 MM 175.556 222.414 193.178 

27 MH 39.931 47.577 8.611 

28 MS 179.594 181.634 154.507 

29 NT 220.983 273.251 251.009 

30 OT 138.141 140.208 82.071 

31 PH 344.919 399.970 340.591 

32 SM 92.735 97.296 62.999 

33 SJ 23.791 23.670 236 

34 SB 174.661 141.490 118.338 

35 SV 161.788 236.460 236.322 

36 TL 67.749 82.529 59.117 

37 TN 100.294 58.878 20.659 

38 TM 137.293 132.206 120.104 

39 VS 115.315 141.896 127.588 

40 VL 118.682 141.429 110.995 

41 VN 107.171 135.968 127.210 

42 B 1.312.127 1.606.672 1.209.770 

 Total 7.279.181 8.509.893 7.150.569 
 

Pentru întregul interval se observă scăderi ale populaţiei unor judeţe (Arad, 

Giurgiu) sau creşteri nesemnificative (Caraş Severin, Mehedinţi, Sălaj). În situaţia 

opusă sunt judeţele care au înregistrat creşteri demografice foarte mari, atât între 

anii extremi (2010 faţă de 1930), cât şi în intervalele anterioare. Cele mai mari valori 

se înregistrează în cazul oraşului Bucureşti şi al judeţelor Iaşi, Prahova, Braşov, 

Constanţa, Argeş, Galaţi, Neamţ, Cluj, Suceava şi Bihor. 

Creşterea demografică (datorată unor cauze diferite, după cum pot fi 

presupuse pentru fiecare caz în parte) sugerează un potenţial demografic deosebit al 

acestor judeţe. Evoluţia demografică reprezintă o premisă a luării în consideraţie a 

vectorului de creştere pentru conturarea mărimii regiunilor presupuse în viitor. 
  

3.3 Regiunile de dezvoltare (regiuni statistice) 

Construirea regiunilor statistice (şi, pe baza lor, a conceptului de regiune de 

dezvoltare) a fost un proces cunoscut, cu origini în contextul pregătirii aderării la 

Uniunea Europeană (1998).  
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Tabelul 4. Regiunile statistice (regiuni de dezvoltare) în anul 2010 
 

Regiune Suprafaţa  
(km2) 

Populaţia 
(2010) 

Judeţe Sediul ADR 

Nord-Est 36.849 3.707.600 BT, SV, IS, NT, BC, VS Piatra Neamţ  

Sud-Est 35.761 2.806.204 GL, VN, BZ, BR, TL, CT Brăila 

Sud 34.453 3.258.775 AG, DB, PH, TN, GR, CL, IL Călăraşi 

Sud-Vest  29.212 2.238.643 GJ, VL, MH, DJ, OT Craiova 

Vest 32.034 1.916.907 AR, HD, TM, CS Timişoara 

Nord-Vest  34.160 2.716.456 SM, BH, SJ, MM, CJ, BN Cluj - Napoca 

Centru 34.101 2.523.452 AB, SB, MS, HR, CV, BV Alba Iulia 

Bucureşti  1.821 2.263.261 B, IF Bucureşti 

 
Această împărţire (care nu are un caracter administrativ, deoarece „regiunile 

de dezvoltare” nu au pârghiile acţionale corespunzătoare) are o serie de caracteristici 

favorabile, cum ar fi:  

 dimensiunile comparabile ale regiunilor (chiar dacă există diferenţe 
demografice semnificative, după cum se poate observa); 

 forma teritorială corespunzătoare (mai puţin regiunea de sud-est, cu 
două fragmente despărţite de Dunăre);  

 posibilitatea grupării a câte două regiuni (NUTS 2) în unităţi mai 
mari (NUTS 1), denumite macroregiuni (M1, cu Nord – Vest şi Centru, M2, cu Nord 
– Est şi Sud – Est, M3, cu Sud – Muntenia şi Bucureşti – Ilfov, M4, cu Sud – Vest – 
Oltenia şi Vest).  

Există şi aprecieri critice faţă de aceste delimitări, care au în vedere, printre 

altele, poziţionarea centrului coordonator al Agenţiei de Dezvoltare Regională (în 

unele cazuri), diferenţele demografice, extensiunea foarte mare a regiunilor, 

întinderea mică a regiunii Bucureşti – Ilfov.  

Cu toate acestea, regiunile de dezvoltare actuală reprezintă un cadru care 

oferă mai multe oportunităţi decât limitări în iniţiativele referitoare la regionalizare, 

descentralizare şi reorganizare administrativă. 

3.4 Repartiţia teritorială a resurselor naturale 

În regionările politico – administrative, repartiţia geografică a resurselor 

naturale nu este luată în mod explicit în consideraţie, deoarece predomină 

dimensiunea socială, politică şi, uneori, economică a procesului de regionare. 

Repartiţia resurselor naturale şi regionarea lor (pe unităţi naturale sau unităţi 

administrative) reprezintă un factor care poate fi avut în vedere sub raportul 

complementarităţii resurselor (între judeţe apropiate) sau a omogenităţii acestora. 

Harta de mai jos (fig. 2) redă repartiţia geografică a resurselor, atât pe 

unităţile naturale, cât şi pe judeţe, adică „regionarea” acestora în cadrul teritoriului 

naţional. 

Mandrut, O., Ardelean, A. (2014). Landmark elements, models and options for designing administrative regional structures
[Elemente de reper, modele si optiuni pentru proiectarea structurilor regionale administrative]. In Rogojanu, D. C. (coord.),

Regionalizare si politici regionale (pp.87-133). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Regionalizare şi politici regionale 
 

97 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 - Repartiţia geografică a resurselor energetice şi minerale 
 

Menţionăm că această ilustrare are predominant un caracter de poziţionare 

şi localizare (fără aprecieri cantitative, forma de proprietate sau modul de utilizare în 

acest moment). Se poate observa legătura strânsă dintre aceste resurse şi regiunile 

naturale unde sunt situate. 

Tabelul următor (tabelul 5) redă prezenţa unor anumite resurse în cadrul 

judeţelor, realizând o „traducere” a hărţii anterioare. 
 

Tabelul 5. Prezenţa resurselor energetice şi minerale semnificative pe judeţe 
 

Nr. Judeţ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rang 

1 AB             I 

2 AR             II 

3 AG             I 

4 BC             II 

5 BH             I 

6 BN             III 

7 BT             IV 

8 BV             IV 

9 BR             III 

10 BZ             III 

11 CS             II 

12 CL             IV 

13 CJ             II 

14 CT             II 
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15 CV             IV 

16 DB             II 

17 DJ             III 

18 GL             IV 

19 GR             II 

20 GJ             I 

21 HR             III 

22 HD             I 

23 IL             III 

24 IS             IV 

25 IF             IV 

26 MM             III 

27 MH             III 

28 MS             II 

29 NT             III 

30 OT             IV 

31 PH             I 

32 SM             II 

33 SJ             IV 

34 SB             II 

35 SV             II 

36 TL             III 

37 TN             III 

38 TM             II 

39 VS             IV 

40 VL             II 

41 VN             IV 

42 B             IV 

 

Cifrele coloanelor (1, …. 12) reprezintă: 
1 – Gaz metan; 2 – Gaze asociate; 3 – Petrol; 4 – Huilă şi cărbune brun; 5 – Lignit; 
6 – Hidroenergie; 7 – Energie geotermală; 8 – Minereuri feroase; 9 – Minereuri 
neferoase; 10 – Sare; 11 – Marmură, granit, alte roci; 12 – Calcar; 
Punctele indică:  
 - Prezenţa resursei (în exploatare sau în conservare);  
 - Prezenţa resursei în cantităţi mari;  
Cifrele I – IV indică rangul judeţului, după importanţa şi varietatea resurselor. 

Din harta şi tabelul prezentate mai sus rezultă o repartiţie foarte diferenţiată 
a resurselor energetice şi minerale. Pe baza acesteia, pot fi identificate patru clase de 
judeţe, de la cele cu resurse diversificate şi bogate (I), la cele lipsite de resurse 
semnificative (IV); consemnarea raporturilor dintre judeţe şi resurse este utilă 
construcţiilor regionale. 

 

3.5 Ierarhia urbană 

Reţeaua urbană a ţării poate fi clasificată în raport de diverse criterii 

(mărimea demografică, producţia industrială, poziţia în sistemul administrativ, 

localizarea geografică, evoluţia socio – economică etc.), dar şi prin poziţia relativă pe 
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care o au în sistemul urban. Ierarhia urbană determină modul de organizare a 

spaţiului geografic (Ianoş, 1987). 

Harta de mai jos (figura 3) redă această ierarhizare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3. Ierarhia urbană 
 

Tipurile de oraşe identificate sugerează foarte clar influenţa lor în teritoriu şi 

pot reprezenta indicii semnificative în construirea regiunilor, prin coagularea 

teritorială în jurul celor mai importante centre regionale. 
  

3.6 Regiuni istorico – geografice, ţări şi ţinuturi 

3.6.1. Regiuni istorico - geografice 

Pentru teritoriul ţării noastre există o opinie aproape generalizată conform 

căreia regiunile istorico – geografice sunt: Transilvania (Ardeal), Ţara Românească 

(Muntenia), Moldova, Maramureş, Crişana, Oltenia, Bucovina, Banat, Dobrogea; 

acestea au înţelesuri a căror semnificaţie a fost conturată în timp şi par a fi realităţi 

nu numai istorice, ci şi ale timpurilor prezente. La acestea, am adăuga Vrancea, 

Haţeg, Zarand şi, eventual, Silvania, similare regiunilor istorice (Ardelean, Mândruţ, 

2009). Zarandul este, ca nume şi organizare teritorială, mai vechi decât termenul livresc 

(şi artificial) de Crişana (care însă „a prins” foarte mult). În acest caz, cei doi termeni pot 

coexista sub forma Zarand – Crişana, înţelegând teritoriul părţii de vest a ţării dintre 

Mureş şi Someş. 
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3.6.2. Ţări 

„Ţările” sunt unităţi teritoriale mai mici decât provinciile istorice „clasice”. 

Redăm în continuare lista acestor „ţări” (după Cocean, 2011) asupra cărora există o 

opinie aproape generalizată. 

 Ţara Maramureşului, cuprinzând Depresiunea Maramureşului şi 
munţii care o mărginesc; în nord, dincolo de Tisa se întâlneşte cealaltă parte a ceea 
ce s-a numit împreună „Maramureşul istoric” (sau „Maramureşul Voievodal”). 

 Ţara Chioarului (sau simplu, „Chioar”), cuprinzând zona deluroasă 
situată între aliniamentul „montan” Prisnel – Preluca – râul Someş şi Depresiunea 
Baia Mare. 

 Ţara Lăpuşului, care se suprapune Depresiunii Lăpuşului. 

 Ţara Năsăudului este situată în partea de sud a Munţilor Rodnei, 
fiind străbătută de Someşul Mare. 

 Ţara Dornelor, axată pe Depresiunea Dornelor, un teritoriu inclus 
Bucovinei, dar situat la intersecţia mai multor regiuni istorice (Bucovina, Moldova, 
Transilvania, Maramureş). 

 Ţara Bârsei, suprapunându-se Depresiunii Braşovului. 

 Vrancea este atât o „ţară” (denumită uneori „Ţara Vrancei”) cât şi, 
mai mult decât atât, o adevărată regiune istorico – geografică (Conea, I:, 1984), 
echivalentă taxonomic regiunilor „clasice”, chiar dacă este mai mică în ceea ce 
priveşte întinderea şi chiar dacă aparent este considerată că aparţine Moldovei. 

 Ţara Făgăraşului, suprapusă spaţiului geografic al Depresiunii 
Făgăraş. 

 Ţara Amlaşului, aparent mai puţin evidentă, are o anumită tradiţie 
istorică; se suprapune Depresiunii Apold – Sălişte. 

 Loviştea („Ţara” Loviştei) este una dintre cele mai bine conturate 
„ţări” sub raport spaţial, cu o profundă identitate naturală, toponimică, istorică şi 
umană (Conea, I., 1934). 

 Ţara Almăjului („Almăj”) este bine delimitată şi se suprapune 
Depresiunii Almăjului (Bozovici) ca unitate naturală. 

 Haţeg (Ţara Haţegului), interesantă şi complexă sub raportul 
geografiei umane (Popa, N., 2000) este, asemenea Vrancei, un teritoriu de triplă 
contingenţă între Banat, Oltenia, Transilvania, deşi aparent ar aparţine Transilvaniei 
şi o unitate teritorială similară ca vechime şi ordine taxonomică regiunilor istorice 
„clasice” 

 Zarand („Ţara Zarandului”) ocupă teritoriul care geografic se 
defineşte prin Depresiunea Zarandului, la care se adaugă zona Hălmagiu – Brad 
(David, 2010). Denumirea foarte veche (de radical pre-indouropean) sugerează o 
entitate teritorială cu origini îndepărtate (Mândruţ, O., 1977). 

 Ţara Beiuşului se suprapune Depresiunii Crişului Negru (sau a 
Beiuşului). 
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 Silvania („Ţara Silvaniei”) este un teritoriu cu o anumită 
omogenitate umană dată de substratul ei (Dealurile Silvaniei) şi denumirea sugestivă, 
integratoare (Silvania). 

 Ţara Oaşului cuprinde depresiunea cu acelaşi nume dar şi spaţiul 
montan conex (Munţii Oaş); are o puternică coeziune umană internă, dată de 
caracteristicile locuitorilor. 

 Ţara Moţilor pare a se identifica foarte bine noţiunii de „ţară” prin 
caracterul „închis” şi omogenitatea umană. 

Există şi alte „ţări” autointitulate în acest fel (Ţara Abrudului, Ţara Branului, 
Ţara Călatei etc.), fără a avea legitimitatea ţărilor menţionate mai sus. 

 
3.6.3. Ţinuturi  

Ţinuturile reprezintă forme de organizare spaţială a comunităţilor umane 

situate pe un anumit teritoriu, cu un nivel taxonomic aparent inferior ţărilor, 

îndeosebi prin componenta de omogenitate şi coeziune teritorială. Unele dintre ele 

au însă întinderi comparabile cu ale ţărilor (şi chiar mai mari), ceea ce le conferă o 

anumită echivalenţă taxonomică spaţială acestora. 

Ţinuturile, în această accepţie de teritoriu „care (se) ţine împreună”, nu au o 

legătură directă cu formele de organizare administrativă din Moldova (numite tot 

ţinuturi, dar cu alt sens) sau cu „ţinuturile” din perioada interbelică. 

În prezent, în urma investigaţiilor preliminare realizate asupra legitimităţii 

geografice şi istorice a „ţinuturilor” (Mândruţ, 2013), putem considera că există trei 

categorii de astfel de entităţi: 

a) Ţinuturi care au caracteristicile presupuse de acest termen; acestea sunt, în 

opinia noastră: Ţinutul Gugulanilor, Ţinutul Momârlanilor, Ţinutul Pădurenilor, 

Mocănimea, Ţinutul Hălmagiului, Ţinutul Codru, Fisculaş, Ocolul Câmpulung 

Moldovenesc, Ţinutul Neamţului, Tutova, Trotuş, Ţinutul Dunărean al Dobrogei, 

Vlăsia, Ţinutul Topliţei, Ţinutul Reghinului, Ţinutul Bârgăului (Bistriţa – Bârgău), 

Mărginimea Sibiului, Ţinutul (Ţara) Călatei, Ţinuturile Secuieşti (Trei Scaune, Ciuc – 

Odorhei, Turda – Arieş), Ţinutul Fălciului şi Ţinutul „Pădurenilor” (de Dolj); 

b) Ţinuturi care au o structură spaţială similară exigenţelor acestei noţiuni 

dar care, în prezent, au un caracter relativ difuz şi nu se remarcă printr-o coerenţă a 

comunităţilor umane foarte bine exprimată; acestea sunt Ţinutul Mureş – Olt (ţinut 

săsesc) şi „Câmpia” Transilvaniei; 

c) Ţinuturi menţionate în acest fel (şi presupuse), dar care nu se regăsesc în 

fizionomia actuală a spaţiului geografic iniţial. Dintre acestea, menţionăm Muscel, 

Argeş, Gorj, Delta Dunării, Bărăganul, Deliorman, Covurlui, Dorohoi, Banatul 

Montan, Banatul de Câmpie, Măcin, Cotnari etc. 
Harta de mai jos (fig. 4) localizează aceste ţinuturi. 
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Fig. 4 – Ţinuturile – entităţi spaţiale cu legitimitate geografică 
 

Cifrele de pe hartă indică: 1. Ţinutul Gugulanilor; 2. Ţinutul Pădurenilor; 3. 

Ţinutul Momârlanilor; 4. Ţinutul Hălmagiului; 5. Mocănime; 6. Ţinutul (Ţara) 

Călatei; 7. Codru; 8. Fisculaş; 9. Ţinutul Bistriţa – Bârgău; 10. Ţinutul Topliţei; 11. 

Ţinutul Reghinului; 12. Mărginimea Sibiului; 13. Ţinutul Pădurenilor (de Dolj); 14. 

Vlăsia; 15. Ţinutul dunărean al Dobrogei; 16. Tutova; 17. Trotuş; 18. Fălciu; 19. 

Neamţ; 20. Ocolul Câmpulungului; 21. Ţinutul Ciuc – Odorhei – Giurgeu; 22. 

Ţinutul Trei Scaune; 23. „Câmpia” Transilvaniei; 24. Târnava – Olt. 

Aceste forme de organizare teritorială (regiuni istorico – geografice, ţări şi 

ţinuturi) au mai mult un caracter remanent şi au funcţionat ca spaţii de coeziune în 

diferite perioade istorice. Ele nu pot fi utilizate decât indirect pentru regionări 

politico – administrative, astfel: ca denumiri ale unor regiuni (pe baza regiunilor 

istorice) sau ca areale interne în cadrul acestora (ţările şi ţinuturile).  
 

4. Factori cu influenţă în regionare 

Aceşti factori, pe care îi prezentăm în continuare, pot să fie luaţi în 

consideraţie în diferite grade şi ca diferite criterii de regionalizare. 

4.1. Poziţia geografică şi definirea României 

Se apreciază frecvent că România este o ţară central europeană (fără a fi 

integrală această caracteristică), sud-est europeană (cu o valoare de adevăr parţială) 

sau chiar est europeană (mai mult ca reminiscenţă istorică recentă). În întregul ei, nu 
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are nici una dintre aceste caracteristici deşi, ca poziţie strict geografică, România se 

află situată în sud-estul Europei, iar ca „brand” mediatic, este plasată în Europa 

Centrală. 

România poate fi definită ca o ţară carpatică, dunăreană, pontică şi panonică (cu 

deschidere spre Europa Centrală), situată în proximitatea istmului ponto-baltic, locuită  de o 

populaţie neolatină, care reprezintă romanitatea orientală. 

Definiţii anterioare, „capitalo - centriste”, limitau această definiţie la 

sintagma „carpato – danubiano – pontic” (adevărată doar pentru o parte a ţării). 

Podişul Moldovei (şi Moldova, ca entitate statală istorică) nu are aceste caracteristici, 

fiind situată însă în zona istmului ponto-baltic. De asemenea, partea de vest a ţării 

are o dimensiune panonică, central europeană, ceea ce excede caracterul limitat 

(carpato – danubiano – pontic) al definiţiei „clasicizate”. 

Din această perspectivă, pot exista relaţii privilegiate cu fiecare dintre spaţiile 

de contact exterior (spre ţările înconjurătoare), prin intermediul formelor de 

colaborare transfrontalieră şi al euroregiunilor. 

4.2. Potenţialul natural şi geodemografic 

Potenţialul geodemografic, deşi este în scădere, rămâne la un nivel semnificativ. 

Diferenţierea interioară a indicilor de bază (densitatea populaţiei, sporul natural, 

mişcarea migratorie, structura pe grupe de vârste etc.) sugerează următoarele 

constatări: 

 existenţa unei regiuni (nordul şi nord-estul ţării), cu un spor natural 
pozitiv (deşi foarte mic), care este un areal – sursă de creştere demografică şi a 
densităţii populaţiei, precum şi o sursă migratorie; 

 existenţa unei regiuni extinse (sudul, su-vestul şi centrul ţării), 
deficitară demografic (spor natural negativ, tendinţă de depopulare, îmbătrânire 
demografică); 

 depopularea semnificativă a unor regiuni extinse; 

 scăderea numerică a celei mai mari părţi a oraşelor şi localităţilor 
rurale; 

Scăderea numerică a populaţiei României în următoarele decenii (Muntele, 

2010) expune ţara noastră unor riscuri demografice majore: modificarea structurii pe 

grupe de vârste şi sexe, a structurii etnice şi profesionale etc. 

Resursele naturale pot fi privite şi dintr-o perspectivă care are în vedere o 

evoluţie socio-economică ulterioară, reprezentând astfel un criteriu al unei regionări 

şi dezvoltări durabile. 

Repartiţia resurselor naturale pe diferite regiuni şi areale (fig. 5) sugerează un 

potenţial diferenţiat, care se va răsfrânge şi asupra bazei de susţinere economică a 

regiunilor. 
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Figura 3. Resursele naturale ca element potenţial al regionării 
 

Harta de mai sus (fig. 5) redă, într-un mod intuitiv şi taxonomizat, structura 

potenţialului natural actual al ţării, care cuprinde, într-o ordine descrescătoare a 

importanţei: terenurile arabile (reprezentând principala resursă a ţării), resursele 

energetice (îndeosebi lignit şi gaz metan), resursele forestiere, hidroenergia, arealele 

turistice şi ariile metalogenetice. 

Pornind de la aceste resurse, pot fi identificate câteva repere pentru 

regionare, prin conturarea următoarelor areale: 

 partea de vest a ţării (cu terenuri arabile, petrol, resurse geotermale); 

 centrul ţării (cu resurse de gaz metan şi sare); 

 partea central-sudică (Podişul Getic), cu resurse energetice (lignit, 
petrol, gaze asociate); 

 arealul de câmpie al Munteniei (de la Olt la Siret şi Dunăre), cu 
potenţial agricol şi resurse de petrol şi gaze asociate; 

 nord-estul ţării, cu un important potenţial agricol; 

 arcul carpatic, cu resurse forestiere, turistice, arii metalogenetice şi 
hidroenergie. 

4.3. Repere ale integrării în Uniunea Europeană 

Această problemă, consemnată în diferite lucrări (Mândruţ, 2012 etc.), 

evidenţiază pentru ţara noastră anumite oportunităţi şi limite atât în procesul de 

integrare, cât şi în procesul de regionare. 

Dintre oportunităţi, menţionăm:  

 potenţialul demografic actual şi calificarea profesională a acestuia; 
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 conservarea şi dezvoltarea unei identităţi industriale semnificative 
(autoturisme, prelucrarea petrolului, industria aluminiului etc.); 

 creşterea producţiei de energie electrică şi stabilitatea atomocentralei 
de la Cernavodă; 

 situarea ţării noastre pe cursul Dunării şi la Marea Neagră; 

 existenţa canalului Dunăre – Marea Neagră; 

 excedentul de forţă de muncă şi rata mai redusă a şomajului; 

 relativa independenţă energetică (prin comparaţie cu alte ţări din 
U.E.), prin utilizarea lignitului şi a gazului metan (ca principale resurse energetice). 

 

Dintre limitări, menţionăm: 

 îmbătrânirea demografică a populaţiei; 

 limitări cantitative voluntare sau impuse pentru anumite produse; 

 exploatarea neraţională a fondului forestier; 

 declinul unor activităţi tradiţionale (metalurgia neferoasă, prelucrarea 
lemnului, construcţiile de maşini etc.); 

 deplasarea forţei de muncă excedentare în ţări europene (Dimitriu, 
coord., 2013). 

 

Aceste elemente influenţează potenţialul socio-economic general al ţării prin 

crearea unor decalaje teritoriale, apariţia unor areale defavorizate şi 

dezindustrializare, decăderea oraşelor monoindustriale etc., toate cu efect negativ 

asupra posibilităţii realizării convergenţei economice a diferitelor regiuni şi judeţe. 

4.4. Taxonomia comunităţilor umane 

Un element care nu a fost luat în consideraţie în mod explicit în diferite 

modele şi variante este ierarhizarea şi taxonomizarea aşezărilor umane, de la capitală, 

la cel mai mic grup de locuinţe. 

 Acest lucru este foarte important pentru toate nivelurile (de la regiuni – 

NUTS 2, la judeţe – NUTS 3 şi etajele inferioare judeţelor – NUTS 4 şi 5).  

Ordonarea reţelei de comunităţi umane (urbane şi rurale, luate împreună) 

este bazată pe situaţia recentă (demografică, economică şi funcţională a acestora). 

Analiza evoluţiei comunităţilor umane un interval semnificativ de timp (1992 – 

2010) arată că au avut loc transformări semnificative în ierarhia acestora. 

Analiza realizată asupra celor 320 de oraşe actuale, pentru intervalul de timp 

de aproape două decenii, arată o scădere demografică a celei mai mari părţi dintre 

aceste oraşe (92%) şi o cădere a rangului demografic al acestora. 

Totodată, decretarea unor oraşe noi, cu un număr de locuitori mai mare 

decât a cel puţin 100 de oraşe arată că şi creşterea social - economică a unor 

comune, au făcut ca diferenţele din zona localităţilor cu o populaţie mai mică de 

20.000 locuitori (atât oraşe, cât şi comune) să fie estompate sau chiar să fie în 

favoarea localităţilor rurale (prin dotări, funcţii, obiective economice, aspect edilitar).  
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Având în vedere modificările produse în reţeaua de localităţi rurale şi 

urbane, a fost construită o schemă cu zece niveluri, pe care o redăm mai jos (tabelul 

6). 

Tabelul 6. Taxonomia şi ierarhizarea comunităţilor umane 

 

Tabelul de mai sus are un caracter sintetic, orientativ şi exemplificator. O 

listă a comunităţilor umane pentru fiecare nivel se regăseşte în lucrarea detaliată a 

universităţii noastre (Mândruţ, Ardelean, 2013). 

Poate fi discutabilă fixarea unor repere demografice (3.500 sau 3.300 

locuitori, 1.000 sau 1.500 locuitori, pentru aşezări mici). Lectura acestui tabel 

sugerează convingător posibilitatea existenţei unor niveluri inferioare de organizare 

a spaţiului geografic (NUTS 4, NUTS 5) în cadrul judeţelor actuale (NUTS 3). 

 

4.5. Regiuni geografice integrate 

Într-o lucrare anterioară (Mândruţ, 2011) am identificat un număr de regiuni 

cu caracter integrat (de geografie fizică şi umană), din care redăm, cu anumite 

modificări minore, diviziunile principale. 

Niveluri Denumire Interval demografic 

(aproximativ) 

Exemple 

 

N1 capitală peste 1,5 mil. loc. Bucureşti 

N2 metropole regionale 200 – 350 mil. loc. 

(10 oraşe) 

Timişoara, Craiova, 

Constanţa, Cluj- Napoca 

N3 oraşe regionale 90 – 200.000 loc. (16) Arad, Sibiu, Baia Mare 

N4 oraşe de echilibru 40 – 90.000 loc. (30) Slatina, Roman, Lugoj 

N5 oraşe cu influenţă 

interjudeţeană 

20 – 40.000 loc. (29) Dej, Sebeş 

Câmpulung, Dorohoi  

N6 localităţi cu 

influenţă judeţeană 

oraşe (10-20.000 loc.)  

şi localităţi rurale  

(> 10.000 loc.) 

Beclean, Târgu Ocna 

Râşnov, Beiuş, Salonta 

Cudalbi, Bragadiru 

N7 localităţi cu 

influenţă locală 

localităţi rurale şi 

urbane cu 3.500-

10.000 loc. 

Sebiş, Huedin, Panciu, 

Recaş, Teiuş, Abrud 

Ştei, Săveni 

N8 localităţi cu 

influenţă 

intercomunală 

oraşe şi sate cu 1.500 - 

3.500 loc. 

Bereşti, Borsec, Solca, 

Căzăneşti, Băile Govora 

Vaşcău, Nucet 

N9 localităţi  foarte mici 

(fără influenţă 

semnificativă) 

Sate, comune foarte 

mici (sub 1.500 loc.) 

Lunca Cernei, Bătrâna, 

Igneşti 

N10 aşezări individuale şi 

grupuri foarte mici 

5 – 30 locuitori crânguri, cătune, 

locuinţe individuale 
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Tabelul 7. Regiunile geografice integrate 

 

 Regiuni geografice 

integrate 

Centre de  

convergenţă 

Areale funcţionale 

(1990 – 2010) 

3 Silvania – Someş Baia Mare 

Satu Mare 

Zalău 

Baia Mare – Baia Sprie 

Zalău – Jibou 

Satu Mare - Carei 

4 Zarand – Crişana Arad 

Oradea 

Barcău, Oradea - Beiuş 

Arad - Zarand 

5 Banat Timişoara 

Reşiţa 

Lugoj 

Caransebeş 

Timişoara 

Reşiţa - Bocşa 

Lugoj – Caransebeş 

Defileul Dunării 

14 Oltenia de Nord Târgu Jiu 

Râmnicu Vâlcea 

Dr. Turnu Severin 

Târgu Jiu, Motru – Rovinari 

Porţile de Fier 

Râmnicu Vâlcea 

Govora – Ocnele Mari  

16 Oltenia de Sud Craiova 

Calafat 

Craiova – Işalniţa - Filiaşi 

 

15 Muntenia de Nord  

(„Muntenia” stricto 

senso) 

Piteşti 

Târgovişte 

Ploieşti 

Buzău 

Piteşti – Mioveni 

Târgovişte – Moreni 

Ploieşti – Brazi 

Buzău 

17 Muntenia Central 

Sudică 

(„Valahia” stricto senso) 

Bucureşti 

Alexandria 

Giurgiu, Slatina 

Turnu Măgurele 

Dunărea 

Giurgiu 

Alexandria – Roşiorii de 

Vede 

18 Bărăgan 

(şi Bălţile Dunării) 

Călăraşi 

Slobozia 

Brăila 

Brăila 

Slobozia – Călăraşi 

Dunărea 

19 Dobrogea 

(şi Delta Dunării) 

Constanţa 

Medgidia 

Tulcea 

Mangalia 

Canalul Dunăre – Marea 

Neagră 

Constanţa – Năvodari 

Litoralul, Delta Dunării  

12 Vrancea  Focşani Focşani – Adjud 

13 Siretul Inferior 

(Covurlui) 

Galaţi  

Bârlad 

Galaţi 

Bârlad – Tecuci 

1 Bucovina Suceava 

 

Câmpulung, Rădăuţi 

Suceava 

11 Bistriţa – Trotuş – 

Siret  

Piatra Neamţ 

Roman 

Bacău 

Trotuş (Oneşti – Comăneşti) 

Bistriţa (Bicaz – Piatra 

Neamţ) 
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Oneşti 

Paşcani 

Siret (Bacău – Roman – 

Paşcani) 

10 Siret – Prut 

(Moldova de Est) 

Iaşi  

Botoşani 

Vaslui 

Iaşi 

Vaslui  

Botoşani 

2 Maramureş Sighetul Marmaţiei 

Vişeul de Sus 

Baia Mare 

Vişeu – Sighet 

Baia Mare – Baia Sprie 

Borşa 

6 Transilvania de Nord 

– Vest (Someş) 

Cluj – Napoca 

Dej 

Bistriţa 

Cluj – Napoca 

Someş (Gherla – Dej) 

Bistriţa - Bârgău 

7 Transilvania Centrală 

(Mureşul Superior) 

Târgu Mureş 

Alba Iulia 

Turda 

Mediaş 

Sighişoara 

Turda – Câmpia Turzii 

Mureş (Reghin – Târgu 

Mureş – Luduş) 

Blaj, Mediaş, Sighişoara 

Alba Iulia - Sebeş 

9 Transilvania de Sud 

(Oltul Superior) 

Sibiu 

Făgăraş 

Braşov 

Sfântu Gheorghe 

Miercurea Ciuc 

Braşov (Ţara Bârsei) 

Ţara Făgăraşului 

Sibiu 

Mărginimea Sibiului 

Ciuc – Trei Scaune 

8 Hunedoara – Haţeg Deva 

Hunedoara 

Petroşani 

Bazinul Petroşani 

Deva – Hunedoara 

Simeria 

 

Simpla lectură a tabelului de mai sus arată decupajul regiunilor integrate 

(care au un caracter obiectiv); acestea pot constitui o sursă de inspiraţie pentru 

construirea unor delimitări regionale politico – administrative (care au şi elemente 

de subiectivitate). 

Prezentăm în harta următoare (fig. 6) imaginea spaţială, redată cartografic, a 

regiunilor integrate menţionate mai sus (tabelul 7). 
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Figura 6. Regiuni integrate (naturale şi economice) 

 

Cifrele localizează următoarele regiuni: 1 – Bucovina; 2 – Maramureş; 3 - 

Silvania – Someş; 4 – Zarand – Crişana; 5 – Banat; 6 – Someş; 7 – Mureşul 

Superior; 8 – Haţeg – Hunedoara; 9 – Oltul Superior; 10 – Siret – Prut („Moldova 

de Est”); 11 – Bistriţa – Trotuş – Siret („Moldova de Vest”); 12 - Vrancea; 13 – 

Siretul Inferior (Covurlui); 14 – Oltenia de Nord; 15 – Muntenia de Nord; 16 – 

Oltenia de Sud; 17 – Muntenia Central – Sudică; 18 – Bărăgan; 19 – Dobrogea. 

 

Urmărind această hartă, se poate observa că regiunile integrate pot fi luate în 

consideraţie în cazul încercării de identificare a unor areale funcţionale, peste care ar 

urma să se suprapună (sau nu) regiuni politico – administrative. Utilitatea ei este 

subliniată şi de caracterul „gravitaţional” al spaţiului, centrat pe un anumit sistem 

urban sau centre de convergenţă. 

4.6. Funcţia regională a industriei 

Organizarea administrativă din anul 1968 a pornit de la un anumit nivel de 

dezvoltare a industriei şi de repartizare a acesteia în teritoriu (Herbs – Rădoi, 1969). 

În momentul de faţă, există o situaţie calitativă şi cantitativă diferită care ar putea să 

fie avută în vedere pentru imaginarea unor structuri teritoriale. 

Deoarece caracteristicile industriei în perioada anterioară organizării 

administrative pe judeţe (1965) sau imediat după aceasta (1970) au evoluat până în 
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momentul actualei iniţiative de organizare administrativă (2012), am considerat că 

este interesantă şi menţionarea unor alte momente din acest interval de timp (anii 

1974, 1982, 1994, 2006), pentru a avea o viziune evolutivă mai nuanţată (tabelul 8). 
 

Tabelul 8. Evoluţia extracţiei principalelor resurse şi evoluţia cantitativă a unor 
produse industriale (după Anuarele Statistice din anii anteriori şi alte surse) 

 
Resurse / Produse 1965 1970 1974 1982 1994 2006 2012 

Petrol (mil. t) 12,6 13,4 14,5 11,7 6,7 5,6 4,2 

Lignit (mil. t) 5,6 14,1 19,8 30,1 32,8 31,6 35,3 

Huilă (mil. t) 4,7 6,4 7,1 7,4 7,4 5,2 3,9 

Gaze naturale (mld. m3) 17,7 25,3 30,4 37,4 24,5 15,2 10,6 

Minereu de fier (mil. t) 2,5 3,2 3,3 2,1 0,9 0,7 0,01 

Energie electrică (mld. kwh) 17,2 35,1 49,1 68,9 55,1 54,5 57,7 

Oţel (mil. t) 3,4 6,5 8,9 13,0 5,8 6,2 3,8 

Aluminiu (mii t) 8 101 187 228 122 224 283 

Autoturisme (mii buc.) 3,7 23,6 67,5 104 38 99 326 

Ciment (mil. t) 5,4 8,1 11,2 13,9 5,9 6,2 7,0 
 
Din lectura acestui tabel se observă scăderile semnificative ale unor materii 

prime şi produse industriale (petrol, huilă, gaze naturale, minereu de fier, oţel), 

precum şi creşterile înregistrate în ultimii ani la unele produse (lignit, energie 

electrică, aluminiu, autoturisme). Alte produse au un caracter relativ stagnant. 

Repartiţia geografică a producţiilor respective s-a modificat, de asemenea. Influenţa 

industriei (şi îndeosebi modificarea concentrărilor acesteia) este deosebit de 

importantă pentru regionare, deoarece „industria organizează spaţiul” pe baza unui 

sistem complex de interacţiuni „spaţiu – industrie” (Popescu, Claudia, 2000). 

Un element important îl reprezintă concentrarea activităţilor economice 

(extractive şi industriale) în anumite areale (Fig. 7).  

Există o regionare a industriei, care reflectă situaţia din prima parte a 

intervalului 1990 – 2010, prezentată în diverse surse. Hărţile consemnează anumite 

concentrări care nu mai au în prezent aceeaşi substanţă a funcţiei teritoriale (arealul 

Baia Mare, bazinul Petroşani, concentrarea industrială Trotuş etc.). 

Harta următoare (figura 7) ilustrează situaţia actualizată (2010 – 2013) a 

concentrărilor economice teritoriale (predominant industriale), care pot fi avute în 

vedere în cazul luării în consideraţie a acestei componente în procesul de 

regionalizare. 
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Figura 7. Concentrări economice actuale 

 

Cifrele menţionate pe hartă reprezintă: 1 – Oradea; 2 – Arad – Timişoara; 3 

– Reşiţa – Caransebeş; 4 – Deva – Hunedoara; 5 – bazinul Petroşani; 6 – Târgu Jiu 

– Motru – Rovinari; 7 – Porţile de Fier – Drobeta – Turnu Severin; 8 – Craiova – 

Filiaşi; 9 – Slatina – Balş; 10 – Râmnicu Vâlcea – Govora; 11 – Piteşti – Mioveni; 12 

– Târgovişte – Moreni; 13 – Ploieşti; 14 – Bucureşti; 15 – Cernavodă – Midia – 

Constanţa – Mangalia; 16 – Brăila – Galaţi; 17 – Sibiu; 18 – Braşov; 19 – Trotuş; 20 

– Bistriţa (Piatra Neamţ – Bacău); 21 – Iaşi; 22 – Luduş – Târgu Mureş – Reghin; 23 

– Cluj – Napoca – Turda; 24 – Baia Mare. 

Arealele menţionate mai sus reprezintă, totodată, regiuni funcţionale şi 

polarizate în jurul unor centre urbane. Analiza acestora sugerează, în fiecare caz în 

parte, profilul economic predominant. 

4.7. Rolul sistemelor de transport 

Este ştiut că sistemele de transporturi modifică şi creează spaţiul geografic. 

Transporturile aeriene, trenurile de mare viteză şi autostrăzile apropie foarte mult 

între ele oraşe, regiuni, areale. Transporturile reprezintă reţeaua spaţiului, iar 

nodurile sunt centrele urban – economice. 

În cazul unor regiuni foarte extinse, avantajele existenţei regiunii pot fi 

diminuate de existenţa unor distanţe mari între extremităţi. Sistemul de transporturi 

şi poziţia unor oraşe în această reţea şi faţă de ansamblul regiunii conferă unor 

anumite oraşe o poziţie privilegiată în eventualele construcţii regionale, care să 

diminueze talia mijlocie sau mică pe care o au în prezent. Este cazul oraşelor 
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Roman, Slobozia, Lugoj, Sighişoara, Târgovişte, Târgu Jiu, Deva, Zalău, Dej, care în 

diferite variante de regionare, pot avea funcţia de reşedinţă a regiunii. 

Calitatea infrastructurii transporturilor feroviare şi rutiere, precum şi 

dimensiunea modestă a traficului, pot „îndepărta” areale şi oraşe situate la distanţe 

relativ mici. Nodurile rutiere, feroviare, porturile şi aeroporturile reprezintă puncte 

de interconectare a reţelelor de transporturi. Această calitate de „nod” într-o reţea, 

oferă unor oraşe mici (Teiuş, Simeria, Filiaşi etc.) o identitatea suplimentară. 

Construirea canalului Dunăre – Marea Neagră a dus la apariţia unei axe economice 

în lungul acestuia. Diminuarea funcţiei portuare pentru mai multe oraşe porturi (şi a 

industriei constructoare de nave) a diminuat sensibil importanţa acestora, 

conferindu-le uneori un rol enclavizat sau „de capăt de linie” (Olteniţa, Turnu 

Măgurele, Zimnicea). Numărul şi poziţia actuală a celor mai importante poduri nu 

satisfac cerinţele unor trasee în perspectiva creşterii traficului internaţional. 

4.8. Un proiect de dezvoltare social – economică a ţării 

În multe construcţii şi modele de regionare nu se porneşte de la un proiect 

de dezvoltare social economică a ţării, aşa cum ar fi de presupus. De aceea, 

considerăm că anticiparea unui proiect global de dezvoltare a ţării în profil teritorial 

oferă o bază reală de construire a variantelor de regionare.  

Un proiect de ameliorare şi dezvoltare funcţională a teritoriului naţional 

poate să aibă în vedere următoarele componente:  

 dezvoltarea calitativă a potenţialului demografic şi stoparea 
fenomenelor geodemografice negative; 

 utilizarea intensivă a potenţialului de terenuri arabile (reprezentând 
principala resursă a României), astfel încât producţia agroalimentară să satisfacă de 
trei – patru ori necesarul actual; 

 valorificarea potenţialului turistic; 

 diminuarea dependenţei energetice, prin utilizarea energiilor 
alternative şi a centralelor atomice (cu alte 1-2 amplasamente noi); 

 stoparea exploatării iraţionale a pădurilor; 

 utilizarea unor resurse energetice complementare; 

 realizarea unei linii de TGV care să facă legătura între Europa Centrală şi 
portul Constanţa (ca ipoteză, ar putea urma traseul Curtici – Arad – Timişoara – Lugoj – 
Deva – Sibiu – Braşov – Bucureşti – Constanţa); 

 construirea unor poduri noi peste Dunăre (în zona Bechet şi Călăraşi 
– Silistra); 

 realizarea unei autostrăzi pe traseul Suceava – Valea Siretului – 
arealul Brăila – Galaţi – Slobozia – Călăraşi (cu legătură spre Silistra); 

 dezvoltarea ariilor metropolitane funcţionale (în jurul a 8 – 10 oraşe); 

 eficientizarea modalităţilor de combatere a fenomenelor naturale negative 
(inundaţii, alunecări de teren, fenomene meteorologice extreme etc.). 
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5. Exemple recente de regionări politico - administrative 

Regionările politico – administrative reprezintă o preocupare care a fost 

prezentă în diferite momente ale cercetărilor asupra geografiei României ca întreg şi 

a subdiviziunilor sale. 

Contribuţii ale geografilor pe problematica regionalizării au fost realizate (şi 

consemnate) cu ocazia editării monografiei geografice a României, 1960, vol. I – II, 

dar îndeosebi în anexele care dezvoltau regiunile conturate în acel moment, apoi a 

Tratatului de geografie (început în anul 1980, dar concretizat abia în vol. V din 

2008). 

Există şi contribuţii individuale ale unor geografi cu preocupări în domeniu 

(Cucu, 1977; Şandru, 1969, 1978; Ianoş, 1981, 1987, 2010, 2013; Mândruţ, 1993, 

2000, 2002, 2011; Iordan, 2003; Săgeată, 2000, 2004, 2006, 2011; Săgeată – coord., 

2004; Cocean, 2000, 2013). Menţionăm, de asemenea, o construcţie teoretică asupra 

problematicii regionalizării dezvoltată de Centrul de Cercetări Regionale al 

Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (Mândruţ, Ardelean, 2013). 

Menţionăm, de asemenea, opinii semnificative substanţiale în lucrări ale 

unor specialişti din alte domenii - sociologie, economice, ştiinţe politice (Antonescu, 

2003, 2011; Barna, 2008; Gorun, A, Ghizdeanu, Gorun, T.H, Radu, 2013; Pascaru, 

2005; Sandu, 1999, coord., 2013).  

Fiecare abordare aduce elemente deosebit de interesante sub raport ştiinţific, 

contribuind la adâncirea procesului de regionalizare. Nu analizăm aici aceste lucrări, 

deoarece ele există ca atare şi nu ne propunem prin lucrarea de faţă. 

6. Criterii şi principii de regionalizare şi regionare 

6.1. Constatări preliminare 

Diferenţa semantică dintre regionare şi regionalizare, în contextul unei 

percepţii minimale, este următoarea:  

a) regionalizarea constituie procesul ştiinţific şi politic de realizare a unui 

demers investigativ care să ducă la constituirea unor entităţi teritoriale ameliorate (în 

funcţie de obiectivele urmărite) şi punerea în aplicare, printr-un demers legislativ, 

instituţional şi acţional, a unei regionări considerate, la un moment dat, optimă; 

b) regionarea reprezintă imaginea pe care o are, la un moment dat, decupajul 

teritorial (în regiuni) al unei entităţi mai mari (similare „genului proxim”), în 

structuri subordonate spaţial, ordonate funcţional şi taxonomizate. 

În privinţa procesului de regionalizare, trebuie să observăm că, în cazul ţării 

noastre, există câteva elemente care îl influenţează sensibil; acestea sunt: 

 dimensiunea deosebită a capitalei şi a arealului înconjurător (judeţul 
Ilfov), sub raport demografic, economic, al veniturilor şi PIB, în condiţiile 
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extensiunii teritoriale foarte mici; aceste dimensiuni mari ale capitalei nu favorizează 
identificarea unor regiuni echivalente sub raport demografic; 

 evocarea regiunilor istorico – geografice în procesul de regionalizare 
creează impedimente suplimentare, prin diferenţele foarte mari (ca populaţie şi 
întindere) între acestea; 

 diferenţele demografice considerabile între partea de nord-est a ţării 
(în curs de suprapopulare) şi partea de sud-vest (în curs de depopulare) vor crea un 
dezechilibru numeric permanent între regiuni şi judeţe situate în cele două părţi; 

 existenţa unor modele emanate de la structuri şi instituţii centrale, 
care evidenţiază poziţii „capitalo – centriste”; 

 existenţa împărţirii actuale pe judeţe, care generează o presiune din 
partea actorilor sociali de păstrare (în orice context regional) a atribuţiilor 
semnificative actuale. 

Procesul de regionalizare (care să ducă la construirea unor regiuni acceptate) 

îşi propune să satisfacă anumite obiective, asumabile ştiinţific şi politic. Acestea sunt 

(după Gorun, coord., 2013):  

 - construirea unui răspuns la dezechilibrele actuale; 

 - creşterea competitivităţii (regională şi intraregională); 

 - stimularea inovării şi a iniţiativelor; 

 - reducerea decalajelor (între regiuni şi între componentele acestora); 

 - redistribuirea veniturilor naţionale şi regionale; 

 - relocarea capacităţilor tehnologice; 

 - reducerea dezechilibrelor regionale (de tip centru – periferie); 

 - dezvoltarea infrastructurii specifice; 

 - încurajarea schimbărilor şi promovarea diversităţii; 

 - ajustarea politicilor regionale. 

6.2. Principii 

În procesul ştiinţific de construire a unor entităţi politico – administrative 

obiective, pot fi avute în vedere următoarele principii: 

a) orice regionare trebuie să ducă, în final, la dezvoltarea social – economică 

a comunităţilor (a indivizilor) şi a ţării, în contextul paradigmei de dezvoltare 

durabilă; 

b) procesul de regionalizare trebuie să fie realizat în paralel cu cel de 

descentralizare administrativă; 

c) regionarea trebuie să ducă la creşterea rolului administrativ al regiunilor şi 

la eficientizarea procesului de guvernare; 

d) compatibilizarea dimensiunilor unităţilor regionale construite cu celelalte 

unităţi similare din Uniunea Europeană; 

e) crearea premiselor abordării procesului de dezvoltare pe baza conceptului 

de multiguvernanţă, în condiţiile păstrării caracterului unitar al statului; 
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f) subsidiaritatea (apropierea deciziei de structurile sociale de bază), ca 

finalitate a procesului de regionare; 

g) asumarea unor competenţe precise pentru fiecare nivel regional; 

h) stimularea proceselor care duc la întărirea coeziunii teritoriale şi la 

realizarea convergenţei între regiuni.  

6.3. Criterii ale regionării 

Există mai multe posibilităţi de imaginare a unor decupaje teritoriale 

ameliorate. În acest context, există o serie de dileme, cum ar fi: 

 păstrarea sau nu a judeţelor actuale; 

 poziţionarea oraşelor – reşedinţă (în oraşele cele mai mari sau în 
oraşele cel mai bine poziţionate); 

 dimensiunea demografică şi teritorială a regiunilor (NUTS 2), fixă 
(preformată) sau variabilă; 

 relaţia dintre regiunile presupuse şi actualele regiuni statistice; 

 dezvoltarea structurilor instituţionale ale regiunilor (comasarea lor în 
oraşe mari sau dispersia în mai multe oraşe); 

 realizarea unei administraţii „regiocentriste” sau predominant 
informatice (ceea ce ar putea duce la amplasarea centrelor regionale în oraşe mai 
mici, care nu necesită un aparat instituţional mare). 

Evocarea posibilităţilor de mai sus duce, în mod clar, la demersuri foarte 

diferite. Ar putea să existe, practic, un număr foarte mare de variante, cu diferite 

decupaje, influenţate de opţiunea pentru un anumit criteriu. 

6.4. Criterii asumate 

În raport cu varietatea mare de posibilităţi, asumarea unor opţiuni faţă de 

criteriile de mai sus, ar putea să ducă la evitarea opiniilor şi discuţiilor rezultate din 

numărul mare de variante. 

În acest context, există câteva criterii care pot fi asumate: 

 păstrarea decupajelor actualelor judeţe şi construirea unor regiuni 
prin asocierea teritorială proximală a acestora;  

 identificarea unor dimensiuni demografice (eventual şi ca întindere), 
comparabile între ele, între anumite valori considerate optime pentru contextul 
actual al ţării; 

 organizarea regională pe mai multe niveluri (regiune – judeţ – entităţi 
inferioare judeţului – centre supracomunale – localităţi) care să aibă un anumit 
paralelism cu nivelurile statistice europene (NUTS 2 – NUTS 5). 
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7. Modele de regionare 

Pe baza elementelor analitice şi a criteriilor anterioare au fost elaborate mai 

multe variante de grupare a judeţelor în structuri supraordonate, denumite regiuni 

(echivalentul NUTS 2 din nomenclatorul european). 

Variantele care urmează sunt însoţite de date minimale referitoare la 

suprafaţa şi populaţia regiunilor. Aceste variante nu pornesc de la o idee 

preconcepută (de exemplu numărul de regiuni) şi nici de la similitudinea posibilă cu 

regiunile statistice actuale. În cazul fiecărei variante, există un criteriu care are în 

vedere comparabilitatea dimensiunilor regionale. 

Ipoteza conform căreia gestionarea administrativă devine mai bună în cazul 

unor regiuni de mare întindere nu este verificată; ea nu a fost luată în consideraţie, 

deoarece întinderea „regiunilor” din perioada anterioară anului 1968 a fost evocată 

ca motiv al coeziunii limitate pentru acestea. Există posibilitatea ca regiunile de 

dimensiuni mai mici să fie mai bine gestionate în raport cu cele foarte extinse.  

Din acest motiv, nu am pornit de la o soluţie preformată privind numărul şi 

întinderea regiunilor, ci am construit mai multe variante din care, pe baza unei analize în 

raport de alte criterii, decidenţii pot să aleagă o variantă corespunzătoare. Menţionăm că aceste 

modele vor trebui să fie aprofundate analitic cu ajutorul altor indicatori, cu opinii 

din diverse domenii (economic, sociologic etc.) şi, eventual, supuse unor simulări 

corespunzătoare. 

Într-o lucrare anterioară (Mândruţ, 2002) au fost prezentate 12 modele de 

grupare teritorială a judeţelor, fără a fi însoţite însă de date complementare statistice.  

Trebuie să subliniem că există precedente de colaborare între geografi şi 

sociologi (Sociologie geografică, 1972), precum şi o colaborare mai largă, în cadrul 

oferit de Consiliului Consultativ pentru Regionalizare (CONREG). 

Prezentăm, în continuare, cele şapte variante de decupaje regionale, cu datele 

statistice minimale. Pot exista şi alte variante asociate acestora, în care pot fi 

realocate 1 – 3 judeţe la regiuni diferite. 
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Varianta 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Varianta 1, cu 16 regiuni 
 

Tabelul 9 – Varianta 1, date de bază 
 

 
 

 
 
 

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia 

1 Maramureş SM, MM 10.722 874.586 

2 Someş SJ, CJ, BN 15.893 1.249.309 

3 Zarand – Crişana AR, BH 15.298 1.047.483 

4 Banat – Hunedoara TS, CS, HD 15.760 1.141.085 

5 Jiu DJ, MH, GJ 17.948 1.369.353 

6 Olt AG, VL, OT 17.181 1.506.446 

7 Dunărea TN, GR, IL, CL 18.857 1.276.991 

8 Dobrogea  CT, TL 15.570 969.695 

9 Prahova – Buzău DB, PH, BZ 14.873 1.822.843 

10 Siretul Inferior  VN, GL, BR 14.089 1.356.287 

11 Bacău BC, VS 11.939 1.164.165 

12 Iaşi IS, NT 11.372 1.387.895 

13 Suceava SV, BT 13.539 1.155.540 

14 Mureş HR, MS, AB 19.595 1.277.389 

15 BV SB, BV, CV 14.505 1.246.069 

16 Bucureşti B, IF 1.821 2.263.261 
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Varianta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Varianta 2, cu 11 regiuni 
 

Tabelul 10 – Varianta 2, date de bază 
 

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia 

1 Vest AB, HD, CS, TS 32.034 1.916.847 

2 Nord – Vest BH, SJ, SM, MM 22.130 1.708.161 

3 Centru – Nord AB, CJ, MS, BN 24.985 1.960.788 

4 Centru SB, BV, CV, HR 21.144 1.570.959 

5 Centru – Est SV, BC, NT 21.070 1.985.196 

6 Nord – Est BT, IS, VS 15.780 1.722.404 

7 Est VN, GL, BR, TL, CT 29.659 2.325.972 

8 Sud TN, GR, IL, CL 18.857 1.276.991 

9 Bucureşti B, IF 1.821 2.263.261 

10 Centru – Sud AG, DB, PH, BZ 21.699 2.462.000 

11 Sud - Vest MH, GJ, VL, DJ, OT 29.212 2.238.642 
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Varianta 3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Varianta 3, cu 18 regiuni 
 

Tabelul 11 – Varianta 3, date de bază 
 

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia 

1 Zarand - Crişana AR, BH 15.298 1.047.483 

2 Maramureş SM, MM 10.722 874.586 

3 Someş  CJ, SJ 10.538 932.062 

4 Mureş Superior  BN, MS, HR 18.708 1.222.365 

5 Oltul Superior SB, BV, CV 14.505 1.503.431 

6 Mureşul Mijlociu  AB, HD 13.305 833.715 

7 Banat (Timiş) TM, CS 17.217 1.000.475 

8 Oltenia de Nord MH, GJ, VL 16.300 1.073.785 

9 Jiu - Olt DJ, OT, TN 18.702 1.562.847 

10 Ilfov B, IF, GR 5.347 2.543.386 

11 Bărăgan  CL, IL, BR 14.307 956.490 

12 Argeş  AG, DB 10.880 1.168.938 

13 Prahova - Buzău PH, BZ 10.819 1.293.062 

14 Dobrogea  CT, TL 15.570 969.695 

15 Tutova - Covurlui GL, VS 9.784 1.058.428 

16 Bacău – Vrancea BC, VN 11.478 1.104.410 

17 Suceava - Neamţ SV, NT 14.449 1.270.555 

18 Jijia IS, BT 10.462 1.272.880 
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Varianta 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Varianta 4, cu 8 regiuni 
 

Tabelul 12 – Varianta 4, date de bază 
 

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia 

1 Nord – Vest  SM, MM, SJ, CJ, BN 26.615 2.123.895 

2 Vest  BH, AR, HD, TM, CS 39.580 2.589.500 

3 Sud – Vest  MH, DJ, GJ, VL, OT 29.211 2.238.642 

4 Centru AB, MS, HR, SB, BV, CV 34.100 2.523.458 

5 Centru – Sud AG, DB, PH, BZ 21.699 2.462.000 

6 Sud B, IF, TN, GR, IL, CL 20.678 3.540.252 

7 Sud – Est VN, GL, BR, TL, CT 29.659 2.325.972 

8 Nord – Est SV, BT, NT, IS, BC, VS 36.849 3.707.600 
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Varianta 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 – Varianta 5, cu 15 regiuni 

 
Tabelul 13 – Varianta 5, date de bază 

 
 

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia 

1 Crişana - Maramureş BH, SM, MM 18266 1467147 

2 Someş SJ, CJ, BN 15893 1.249.309 

3 Mureşul Inferior  AR, HD, AB 21059 1288637 

4 Banat (Timiş) TM, CS 17217 1000475 

5 Oltenia de Nord MH, GJ, VL 16300 1073785 

6 Jiu – Olt DJ, OT, TN 18702 1562847 

7 Argeş – Prahova AG, DB, PH 15596 1981786 

8 Ilfov B, IF 1821 2.263.261 

9 Dunărea GR, IL, CL 13067 879001 

10 Dobrogea TL, CT 15.570 969.695 

11 Siretul Inferior BZ, BR, VN, GL 20192 1836509 

12 Siret – Bistriţa SV, NT, BC 21070 1985196 

13 Siret – Prut BT, IS, VS 15780 1722404 

14 Târnava SB, MS 12146 1005550 

15 Oltul Superior BV, HR, CV 15712 1145637 
 

 

Mandrut, O., Ardelean, A. (2014). Landmark elements, models and options for designing administrative regional structures
[Elemente de reper, modele si optiuni pentru proiectarea structurilor regionale administrative]. In Rogojanu, D. C. (coord.),

Regionalizare si politici regionale (pp.87-133). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU 
 

122 

Varianta 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Varianta 6, cu 13 regiuni 
 

Tabelul 14 – Varianta 6, date de bază 
 
 

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia 

1 Crişana - Maramureş BH, SM, MM 18.266 1.467.147 

2 Someş SJ, CJ, BN, MS 22.607 1.829.537 

3 Mureşul Inferior  AR, AB, HD 21.059 1.288.637 

4 Banat (Timiş) TM, CS 17.217 1.000.475 

5 Oltenia (Jiu) MH, GJ, VL, DJ, OT 29.212 2.238.642 

6 Muntenia de Nord  AG, DB, PH, BZ 21.699 2.462.000 

7 Muntenia de Sud TN, GR, IL, CL 18.857 1.276.991 

8 Dobrogea CT, TL 15.570 969.695 

9 Siretul Inferior GL, BR, VN 14.089 1.356.287 

10 Siret – Prut BT, IS, VS 15.780 1.722.404 

11 Siret – Bistriţa SV, NT, BC 21.070 1.985.196 

12 Oltul Inferior HR, CV, BV, SB 21.144 1.570.959 

13 Ilfov B, IF 1.821 2.263.261 
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Varianta 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14  – Varianta 7, cu 9 regiuni 
 

Tabelul 15 – Varianta 7, date de bază 
 

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia 

1 Nord – Vest BH, SM, MM, CJ, SJ, BN 34.159 2.716.456 

2 Vest AR, HD, CS, TM 32.034 1.916.847 

3 Sud – Vest MH, GJ, VL, DJ, OT 29.212 2.238.642 

4 Sud  AG, DB, PH, BZ, TN, GR 31.015 3140115 

5 Bucureşti B, IF 1.821 2.263.261 

6 Sud – Est BR, IL, CL, TL, CT 29.659 2325982 

7 Est BC, VN, VS, GL 21.262 2.162.838 

8 Nord – Est SV, BT, NT, IS 24.911 2.543.435 

9 Centru AB, SB, MS, HR, CV, BV 34.100 2.523.452 

 

Pe baza variantelor de mai sus (1 – 7) pot fi realizate:  

 comparaţii generale între aceste variante (luate împreună); 

 descrieri succinte ale caracteristicilor fiecărei variante; 

 avantaje şi limite ale acestora; 

 identificarea reşedinţei regionale cu cea mai mare favorabilitate; 

 identificarea denumirilor regionale corespunzătoare; 

Menţionăm că denumirile sugerate în fiecare caz în parte sunt provizorii, au 

un caracter strict orientativ şi pot fi uniformizate. Au fost menţionate ca denumiri 

provizorii ale regiunilor, pentru a fixa mai mult poziţia şi localizarea lor geografică. 
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8. Analiza comparativă 

Din tabelele anterioare (variantele 1 – 7) am sintetizat câteva date referitoare 

la mărime (suprafaţă şi populaţie), pentru a avea o viziune comparativă a acestora. 

Aceste date sunt redate mai jos (tabelul 16). 
 

Tabelul 16. Modelele de regionare: date comparative 
 

Varianta Nr. regiuni Suprafaţa (km2) Populaţia 

medie max. min. medie max. min. 

1 16 14.899 19.595 1.821 1.334.741 2.263.261 874.586 

2 11 21.671 32.034 1.821 1.941.441 2.462.000 1.276.991 

3 18 13.244 18.708 5.347 1.186.436 2.543.386 833.715 

4 8 29.799 36.849 20.678 2.669.481 3.707.600 2.123.895 

5 15 15.893 21.070 1.821 1.423.723 2.263.261 879.001 

6 13 18.338 29.212 1.821 1.642.758 2.462.000 969.695 

7 9 26.488 34.159 1.821 2.372.872 3.140.115 1.916.847 

 

Variantele de mai sus pot să fie analizate din perspectiva suprafeţelor medii 

(cu opţiune pentru valori mai mari sau mai mici ale acestora) sau opţiunea pentru 

populaţia medie, cu opţiuni între valorile mici ale populaţiei medii a unor regiuni 

(variantele 1, 3, 5, 6) şi valorile mari ale populaţiilor (variantele 2, 4, 7); Varianta 4 

combină cele două criterii (întindere mare şi populaţie numeroasă).  

Pentru a completa imaginea de mai sus, prezentăm pe scurt, principalele 

caracteristici ale fiecărei variante. 
Varianta 1 este construită pe ideea unor entităţi teritoriale (regiuni) cu o 

populaţie situată în jurul valorii de 1 milion locuitori (două regiuni având o populaţie 

mai mică). Se evidenţiază dimensiunea deosebită a arealului Bucureşti – Ilfov sub 

raport demografic (pe o suprafaţă foarte mică) şi numărul mare de locuitori al 

regiunii Prahova – Buzău (suprapusă fostei regiuni Ploieşti înainte de 1968).  

Avantajul acestei regionări îl reprezintă proximitatea spaţială certă a judeţelor 

componente şi o anumită omogenitate teritorială (regiunile 7, 8, 3, 4, 13, 5). 

Varianta 2 (cu 11 regiuni) are mărimi demografice mai mari ale acestora 

(între 1,2 şi 2,5 milioane locuitori). Există diferenţe semnificative în privinţa 

suprafeţelor (între 16.000 şi 32.000 km2). O regiune relativ mică (Nord – Est) este 

însă foarte populată. 

Varianta 3 (cu 18 regiuni) are o populaţie a fiecărei regiuni situată în jurul 

valorii de 1 milion de locuitori (exceptând regiunea Ilfov, cu 2,5 mil. loc.). 

Considerăm că este o variantă echilibrată, grupând 2 - 3 judeţe situate în 

proximitate. Diferenţa faţă de varianta 1 este perceptibilă prin cele câteva nuanţe. 

Varianta 4 (cu 8 regiuni) se bazează pe ipoteza unor suprafeţe mai extinse 

(între 20.000 şi 40.000 km2) şi populaţii cuprinse între 2,1 şi 3,7 mil. loc. (regiunea 8, 

de Nord – Est). Această variantă pare a fi similară cu regiunile statistice actuale, 

având faţă de acestea câteva diferenţieri, cum ar fi includerea arealului Bucureşti – 
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Ilfov la regiunea Sud, includerea judeţului Bihor la regiunea Vest, individualizarea 

regiunii 5 (Centru – Sud). 

Varianta 5 are ecarturi mai mari de suprafaţă (între 12 – 21.000 km2, 

exceptând judeţul Ilfov, mai mic) şi de populaţie (între 0,9 şi 2,3 mil. loc.).  

Varianta 6 are, de asemenea, diferenţe mari de întindere (între 14.000 şi 

30.000 km2, exceptând Ilfov) şi diferenţe semnificative de populaţie (0,9 – 2,5 mil. 

loc.). Diferenţa faţă de varianta 5 o reprezintă anumite decupaje interioare diferite 

ale regiunilor, prin gruparea diferită a judeţelor, după cum se poate observa din cele 

două hărţi (fig. 5, fig. 6). 

Varianta 7 pare să aibă anumite similitudini cu regiunile actuale de 

dezvoltare (ca număr şi ca întindere). Suprafeţele regiunilor sunt sensibil mai mari 

decât în alte variante (între 24 – 34.000 km2) şi populaţiile, în general, mai mari de 2 

mil. loc. (exceptând regiunea Vest, cu 1,9 mil. loc.). Regiunea Sud, în actuala 

configuraţie (chiar dacă nu include oraşul Bucureşti), are o dimensiune demografică 

mai mare (3,1 mil. loc.), dar o formă şi o extindere aparent greu de gestionat. Un 

element de noutate îl reprezintă ataşarea judeţelor suprapuse parţial pe regiunea 

geografică denumită Bărăgan, la Dobrogea. 

În raport cu variantele de mai sus, ar exista teoretic şi o altă variantă, care nu 

este alternativă la cele de mai sus: păstrarea împărţirii administrative actuale. 

Avantajul acesteia îl constituie existenţa unor structuri stabilizate (care însă vor 

trebui optimizate funcţional). Dezavantajul îl reprezintă posibilitatea limitată de 

corelare cu regiunile corespunzătoare europene (NUTS 2) care, în această formă, nu 

ar putea fi echivalente judeţelor. 

Menţionăm că nu ar fi o noutate, având în vedere precedentul existent în 

cazul decupajelor administrative din alte ţări (Germania, Regatul Unit, Austria etc.). 

9. Ameliorarea funcţiilor judeţelor în limitele actuale 

Această ipoteză presupune păstrarea judeţelor actuale (fără grupări 

regionale) şi ameliorarea funcţiilor acestora. Elementul spaţial de noutate îl 

reprezintă nivelul departamental (ca diviziune interioară a judeţului), care poate fi 

coordonat de cea mai mare parte a oraşelor actuale (cu anumite excepţii, din rândul 

oraşelor foarte mici) şi de anumite comune cu funcţie locală („supracomunală”). 

Modificările social – economice ale ţării şi ale judeţelor, care au avut loc în 

ultimele două decenii, au schimbat însă structura de ansamblu, precum şi a fiecărui 

judeţ. Evoluţiile demografice sunt mult mai mult resimţite la nivelul comunelor şi al 

satelor. 

A fost necesară o analiză aprofundată a judeţelor actuale (realizată în 

lucrarea noastră Mândruţ, Ardelean, 2013), pe care însă nu o reluăm aici decât sub 

forma unor date şi caracteristici minimale. 

Această analiză priveşte îndeosebi populaţia rurală, diferitele categorii de 

comune, numărul şi populaţia localităţilor elementare (sate), pentru a identifica 
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anumite localităţi cu funcţie de centru departamental (supracomunal). Aceste date 

sunt sintetizate în tabelul următor. 

 

Tabelul 17. Populaţia rurală şi organizarea administrativă pe comune (2010) 

 
Nr. Judeţ 

 
Populaţia 
(nr. loc.) 

% 
pop.  

rurală 

Nr. 
total  

comune 

Nr.  
comune  

mari 

Nr. 
sate 

Pop. 
medie/ 

sat 

Departa-
mente 

(propuneri) 

1 AB 372.265 41,7 67 5 656 234 8 

2 AR 454.922 44,6 68 6 270 757 10 

3 AG 639.157 52,1 95 15 576 581 12 

4 BC 714.641 54,3 85 29 491 797 16 

5 BH 592.561 49,7 90 9 429 688 12 

6 BN 317.247 63,3 58 9 235 846 6 

7 BT 447.107 58,3 71 10 333 782 10 

8 BV 598.313 25,8 48 7 149 1.065 12 

9 BR 357.614 34,9 40 3 140 894 8 

10 BZ 480.222 58,7 82 8 475 595 10 

11 CS 320.840 43,6 69 0 287 491 8 

12 CL 311.896 61,5 48 10 160 1.197 7 

13 CJ 691.048 32,9 75 8 420 553 14 

14 CT 723.796 29,6 58 14 188 1.167 16 

15 CV 222.434 49,9 40 1 122 915 5 

16 DB 529.781 68,8 82 29 353 1.039 12 

17 DJ 702.123 46,3 104 11 378 854 15 

18 GL 608.904 43,5 60 17 180 1.473 13 

19 GR 280.125 68,8 51 10 167 1.154 8 

20 GJ 376.179 53,0 61 9 411 481 8 

21 HR 324.890 55,9 58 9 235 778 8 

22 HD 461.450 23,2 55 0 457 235 10 

23 IL 286.980 54,2 59 3 127 1.218 6 

24 IS 825.773 52,3 93 27 418 1.048 16 

25 IF 321.007 57,8 32 20 91 2.015 6 

26 MM 510.482 41,2 63 8 213 987 12 

27 MH 291.051 51,4 61 2 41 3.639 8 

28 MS 580.228 47,5 91 14 460 607 12 

29 NT 562.122 61,8 78 26 344 1.017 12 

30 OT 462.734 59,5 104 1 377 728 10 

31 PH 812.840 49,5 90 38 405 998 14 

32 SM 364.104 52,3 58 7 224 856 8 

33 SJ 241.014 59,1 57 2 241 587 6 

34 SB 425.322 32,7 53 2 162 871 10 

35 SV 708.433 57,1 97 25 379 1.068 16 

36 TN 397.990 66,4 92 6 231 1.142 8 

37 TM 679.635 37,2 85 11 313 823 16 

38 TL 245.899 50,7 46 3 133 935 6 

39 VS 449.524 58,8 81 6 449 587 10 

40 VL 406.555 54,6 78 3 556 398 9 

41 VN 389.769 62,2 68 10 331 734 8 

42 B 1.942.254 0 0 0 - - - 
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Din acest tabel sintetic şi din datele tabelelor analitice (Mândruţ, Ardelean, 

2013) rezultă următoarele constatări: 

 diferenţele dintre judeţe, în ceea ce priveşte caracteristicile 
comunelor, sunt proporţionale cu mărimea lor demografică, dar sunt dependente şi 
de poziţia geografică a judeţelor (cu un număr mare de comune cu o populaţie 
semnificativă pentru nord-estul ţării); 

 populaţie medie pe comună este cuprinsă între următoarele valori: 
valori maxime de peste 4.000 loc. (Suceava, Prahova, Ilfov, Iaşi, Galaţi, Dâmboviţa, 
Bacău) şi valori minime de aproximativ 2.000 loc. (Caraş Severin, Hunedoara); 
cauzele sunt identificabile uşor; 

 numărul mare de comune cu o populaţie superioară mediei pe ţară 
(care este de 3.300 loc.) se înregistrează în judeţele Bacău, Dâmboviţa, Iaşi, Prahova, 
Suceava; 

 este introdus un nivel departamental în interiorul judeţelor actuale. 

 aceleaşi judeţe au numărul cel mai mare de comune cu peste media 
judeţului; 

 numărul de comune mari (cu peste 5.000 loc.) are valori ridicate în 
aceleaşi judeţe (Bacău, Dâmboviţa, Iaşi, Prahova şi Suceava); 

 numărul de sate depinde însă de configuraţia terenului, ceea ce 
explică valorile mari în cazul unor judeţe (Alba, Cluj, Buzău, Gorj, Bacău); 

 populaţia medie pe sat arată diferenţe sensibile între judeţe, care 
reflectă în principal gradul de individualizare teritorială a acestor comunităţi umane; 
peste 1.000 pe sat se înregistrează în judeţele Braşov, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Neamţ, Suceava şi Timiş (cu cea mai mare valoare, de 
peste 2.000 loc., în judeţul Ilfov); 

 o situaţie specială o are judeţul Ilfov, cu valori ridicate pentru toate 
caracteristicile. 

Din aceste date rezultă, printre altele, constatarea că există câteva judeţe cu 

un puternic potenţial demografic la nivel de comună (Bacău, Dâmboviţa, Iaşi, Ilfov, 

Prahova, Suceava) şi judeţe cu un potenţial redus (Caraş Severin, Covasna, 

Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj, Tulcea, Sibiu, Ialomiţa, Alba). 

Constatările de mai sus sunt utile pentru aprecierea numărului de unităţi 

regionale inferioare judeţelor, denumite în mod provizoriu departamente.  

În principiu, în judeţele cu un potenţial demografic – rural ridicat, ar trebui 

să existe centre cu un număr mai mare de locuitori, iar în alte judeţe, cu un număr 

progresiv mai redus de locuitori. Numărul centrelor supracomunale, pentru a fi 

proporţional cu teritoriul în care se află situate, ar trebui să aibă valori demografice 

diferite. Din acest motiv, identificarea acestor centre apelează şi la alte caracteristici 

(poziţie, localizare, suprafaţa ipotetică de gravitaţie, caracteristici economice). 

Pe baza acestor elemente, a fost realizat tabelul următor (tabelul 18), care 

introduce nivelul departamental. 
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Tabelul 18. Organizarea internă a judeţelor 

 
Nr. Judeţ 

 
Suprafaţa 

(km2) 
Suprafaţă 

medie 

depart. 

Pop. 

medie 

depart.  

Exemple 

centre supracom. 

1 AB 6.242 1.040 46.540 Ighiu, Jidvei, Unirea 
2 AR 7.754 970 45.490 Gurahonţ, Săvârşin 
3 AG 6.826 850 53.260 Lereşti, Domneşti 
4 BC 6.621 662 44.665 Dofteana, Sascut, Dărmăneşti 
5 BH 7.544 943 49.380 Diosig, Tileagd, Popeşti 
6 BN 5.355 1.071 52.880 Lechinţa, Prundu Bârgăului 
7 BT 4.986 623 44.710 Corni, Vorona 
8 BV 5.363 894 49.860 Bran, Hoghiz 
9 BR 4.766 596 46.700 Viziru, Traian 
10 BZ 6.103 763 48.022 Mărăcineni, Berca 
11 CS 8.520 1.420 40.105 Bozovici, Teregova 
12 CL 5.088 636 44.557 Borcea, Dor Mărunt 
13 CJ 6.674 667 49.360 Gilău, Viişoara 
14 CT 7.071 506 45.237 Cobadin, Cumpăna  
15 CV 3.710 928 44.486 Brăduţ, Ghelinţa 
16 DB 4.054 507 44.143 Băleni, Corbii Mari 
17 DJ 7.414 741 46.808 Poiana Mare, Podari 
18 GL 4.466 558 46.839 Corod, Lieşti 
19 GR 3.526 441 35.016 Bolintin Deal, Călugăreni 
20 GJ 5.602 700 47.022 Băleşti, Plopşoru 
21 HR 6.639 1.107 40.613 Corund, Remetea 
22 HD 7.063 1.177 46.145 Ilia, Pui 
23 IL 4.453 742 47.830 Făcăieni, Dridu 
24 IS 5.476 547 51.610 Vlădeni, Răducăneni 
25 IF 1.583 264 53.500 Gruiu, Snagov, Periş 
26 MM 6.304 1.051 42.542 Copalnic Mănăştur, Moisei 
27 MH 4.933 705 41.571 Corcova, Gogoşu, Simian  
28 MS 6.714 1.119 48.350 Band, Sângeorgiu de Mureş 
29 NT 5.896 739 46.842 Săbăoani, Zăneşti 
30 OT 5.498 916 46.270 Osica de Sus, Iancu Jianu 
31 PH 4.716 786 58.600 Bărcăneşti, Bucov 
32 SM 4.418 884 45.513 Bixad, Tiream 
33 SJ 3.864 773 40.167 Crasna, Sărmăşag 
34 SB 5.432 905 42.532 Bazna, Slimnic 
35 SV 8.553 1.426 44.275 Dumbrăveni, Vereşti 
36 TN 5.790 945 49.748 Islaz, Peretu 
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37 TM 8.697 1.088 42.477 Variaş, Periam 
38 TL 8.499 2.125 40.983 Greci, Sarichioi 
39 VS 5.318 665 44.950 Fălciu, Zorleni 
40 VL 5.765 961 45.172 Mihăieşti, Alunu 
41 VN 4.857 810. 48.721 Gugeşti, Vulturu 
42 B 238 - -  

 

Menţionăm că departamentele pot fi organizate în jurul unor oraşe sau al 

unor centre supracomunale. Din acest motiv, valorile medii ale departamentelor 

(suprafaţă şi populaţie) au fost calculate luând în consideraţie judeţul ca întreg. 

Numărul de centre supracomunale a fost raportat la populaţia rurală. Identificarea 

extensiunii cartografice a departamentelor, a centrelor de coordonare locală a 

acestora (oraşe şi îndeosebi centre comunale mari) trebuie să fie realizată printr-o 

abordare analitică a fiecărui judeţ şi prin cunoaşterea exactă a posibilităţilor de 

organizare a spaţiului geografic centrat pe aceste entităţi. 

10. Concluzii 

(a) Regionarea este un proces complex, care necesită o optică multiplă 

(geografică, economică, socială şi administrativă) şi colaborarea specialiştilor 

disciplinari, cu iniţiative şi interes în acest sens.  

(b) Diversitatea punctelor de vedere permite conturarea unei mase de 

informaţii şi idei care poate fi luată în consideraţie în ansamblul ei. 

(c) Decupajul regional ar trebui să cuprindă variante bazate pe criterii 

centrale asumate şi să nu ilustreze doar soluţii preformate. 

(d) Specialiştii pot propune variante, dintre care factorii politici pot alege una 

dintre ele, în conformitate cu anumite obiective asumate. 

(e) Regionarea trebuie să evite atât voluntarismul politic, cât şi voluntarismul 

ştiinţific. 

(f) Criteriile principale ale regionării (optimizarea teritorială funcţională, 

teritorială şi compatibilitatea regiunilor cu niveluri de raportare europene) nu pot 

avea un caracter exclusivist. 

(g) Variantele prezentate mai sus încearcă să răspundă cerinţelor europene 

(presupuse de NUTS 2), dar păstrează şi ipoteza legitimării suplimentare a 

structurilor actuale (echivalente cu NUTS 3). 

(h) Orice regionare (variantele 1 – 7) deschide o discuţie suplimentară asupra 

reşedinţelor regionale şi a niveluri inferioare (NUTS 4, NUTS 5). În cazul păstrării 

judeţelor, pe lângă întărirea puterii administrative a acestora, poate să fie util un 

nivel „departamental”, organizat pe structuri funcţionale subordonate. 

(i) Analizele şi aprofundările suplimentare trebuie să aibă în vedere un 

număr mai mare de indicatori şi trebuie să fie supuse unor eventuale simulări. 
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(j) Regionarea ar trebui să se realizeze în paralele cu procesul de 

descentralizare, dar în contextul proiectelor legislative naţionale supraordonate. 

k) Procesul de regionare ar trebui să pornească de la un model de dezvoltare 

socio-economică a ţării pentru următoarele decenii. 
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