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ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ROMÂNIEI 
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A. Evoluţia organizării administrativ-teritoriale a României 

 
A 1. 1918-1925 : 76 judeţe 

 

 
 

În perioada cuprinsă între Marea Unire (1 decembrie 1918) până la votarea Legii pentru unificarea 
administrativă (14 iunie 1925), pe teritoriul României au funcţionat 4 regimuri administrative cuprinse într-un 
sistem global unic, care s-au apropiat tot mai mult ca urmare a măsurilor legislative luate: sistem global unic, care s

 Regimul administrativ al Vechiului Regat al României (reglementat prin Legea pentru Consiliile 
judeţene din 2 aprilie 1894); judeţene

 Regimul administrativ al Transilvaniei (reglementat prin Decretul privind instituirea conducerii serviciilor 
publice în Transilvania nr. 3632 din 11 decembrie 1918); publice în Transilvania

 Regimul administrativ al Basarabiei (reglementat prin Decretul privind instituirea conducerii 
serviciilor publice în Basarabia nr. 852 din 9 aprilie 1918); serviciilor publice în Basarabia

  Regimul administrativ al Bucovinei (reglementat prin Decretul pentru administraţia Bucovinei nr. 3715 
din 18 decembrie 1918). 

Realizate sub imperativul unor sisteme şi conjuncturi politice şi economice diferite, cele patru 
decupaje administrative prezentau caracteristici proprii, inducând la nivelul întregii ţări dezechilibre 
pronunţate, atât ca mărime teritorială şi demografică, cât şi în ceea ce priveşte forma, poziţia reşedinţei în 
cadrul judeţului sau gradul de accesibilitate. Astfel, în privinţa suprafeţei, judeţele din Bucovina erau de 
7–10 ori mai mici decât judeţele vecine din Basarabia sau decât unele judeţe din Transilvania şi Banat; chiar şi 
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în Vechiul Regat se înregistrau diferenţieri semnificative între fostele ţinuturi ale Moldovei şi unele judeţe din 
Muntenia, Oltenia sau Dobrogea1, după cum decupajul administrativ al Transilvaniei, constituit pe criterii 
etnice se caracteriza el însuşi prin mari disproporţii2 . Sarcinile prefecţilor şi a celorlaltor instituţii ale 
administraţiei locale erau astfel foarte diferite: dacă prefecţii din Bihor sau Caraş-Severin trebuiau să 
administreze peste 450 000 locuitori, cei ai judeţelor din Bucovina aveau în administraţie o populaţie de 
peste 10 ori mai mică (Văşcăuţi doar 25 000 locuitori), adică de mărimea unui orăşel mijlociu, condus de 
un primar. La aceasta se adăugau diferenţe mari în ceea ce priveşte infrastructura de comunicaţie, fapt ce 
limita gradul de accesibilitate în zonele periferice ale unor judeţe. Dacă în mod normal judeţele mai mari 
ar fi trebuit să corespundă unor zone cu densităţi mari de căi de comunicaţie, care să asigure o circulaţie 
fluentă, deci o bună administrare, iar acolo unde reţelele feroviare sau rutiere lipseau sau aveau densităţi 
foarte reduse judeţele trebuiau să fie mai mici, situaţia din teren era inversă: Basarabia care se caracteriza 
printr-o infrastructură de comunicaţii foarte deficitară avea judeţe foarte mari, în vreme ce în Bucovina, 
unde reţeaua rutieră şi feroviară era bine dezvoltată, judeţele erau foarte mici (Meruţiu, 1929).  Pe de altă parte, 
unele judeţe precum Cojocna, Turda-Arieş, Suceava sau Tecuci aveau o formă foarte alungită, ce nu 
corespundea unei axe majore de circulaţie, fapt ce diminua considerabil eficienţa implemenetării deciziilor 
administrative în zonele marginale, cu un grad redus de accesibilitate. Unele reşedinţe de judeţ (Râmnicu Vâlcea, 
Piteşti) erau situate foarte aproape de limita structurilor administrative din care făceau parte, creind în 
extremităţile opuse reşedinţelor de judeţ, zone rurale nepolarizate sau foarte slab polarizate de acestea, ce gravitau 
spre reşedinţele judeţelor limitrofe. Configuraţia căilor de comunicaţie amplifica aceste disfuncţionalităţi, astfel că 
deplasările din arealele marginale judeţelor către reşedinţele acestora deveneau foarte anevoioase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Judeţele Roman, Vaslui, Tutova, Fălciu sau Covurlui erau de 3-4 ori mai mici decât judeţe precum Ialomiţa, Tulcea, 
Constanta sau Dolj. 
2 Judeţul Braşov era, de exemplu, de 6 ori mai mic decât judeţul Hunedoara, judeţe precum Caraş-Severin, Arad, sau 
Bihor întreceau de 2–9 ori pe majoritatea judeţelor Transilvaniei. 



 
 

5 
 

A 2. 1925-1940 : 71 judeţe 
 

 
 
 In vederea realizării unui decupaj administrativ-teritorial unitar, a fost constituită o comisie prezidată de 
Simion Mehedinţi alcătuită din personalităţi ale vremii, oameni de ştiinţă şi reprezentanţi ai armatei, cu 
preocupări în domeniu, din care mai făceau parte geografii Vintilă Mihăilescu şi Vasile Meruţiu (Nistor, 
2000). Iniţial s-a optat pentru constituirea unor judeţe mari, care să cuprindă în medie între 300 000 şi 400 
000 locuitori, cu suficiente resurse financiare, care să le permită implementarea unei veritabile autonomii locale. 
Pe această bază, comisia a propus mai întâi un decupaj administrativ în 48 de judeţe, urmând să fie desfiinţate 
prin contopire 28 de judeţe, fapt ce a atras proteste din partea reprezentanţilor acestora. Prin urmare, a fost 
elaborată o a doua propunere de organizare administrativ-teritorială, numărul judeţelor desfiinţate fiind redus la 
jumătate. Şi de această dată, sub presiunea autorităţilor locale s-a renunţat la desfiinţarea unor judeţe, 
consfinţindu-se în final organizarea administrativă a teritoriului României în 71 de judeţe cu 429 plase, ce 
cuprindeau la nivel local 179 oraşe şi 8 751 comune cu 15 981 sate. Cu acest prilej, au fost reajustate şi unele 
limite dintre judeţe, cu precădere a celor din Transilvania, Basarabia şi Cadrilater, iar partea estică a 
judeţului Torontal, cu populaţie majoritar românească a fost inclusă în judeţul Timiş.   
 Deşi atenuate, contrastele se menţineau încă profunde, atât sub raport demografic, cât şi ca suprafaţă. 
Totodată, disfuncţionalităţile induse de poziţia periferică a reşedinţei unor judeţe au fost menţinute prin 
păstrarea configuraţiei judeţelor, iar în cadrul noului judeţ Severin s-a optat pentru fixarea reşedinţei la 
Lugoj, foarte aproape de limita sa nord-vestică, fapt ce a determinat gravitarea comunelor din clisura 
Dunării către Turnu Severin. 
 Judeţul constituia unitatea administrativă de bază, care coordona activitatea din teritoriu, consiliile 
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judeţene fiind supuse direct autorităţilor centrale3. Acestea dispuneau de personalitate juridică, fiind concepute 
ca relee de transmitere a puterii centrale către autorităţile locale. Se legifera astfel un sistem administrativ bazat 
pe o centralizare excesivă, în concordanţă cu programul politic sprijinit de politicienii din Vechiul Regat.    
 Pentru eficientizarea activităţii de administraţie şi o aplicare cât mai riguroasă şi uniformă a tutelei 
administrative, judeţele au fost grupate în circumscripţii administrative (1926-1929), cu rol executiv, fără 
personalitate juridică, conduse de inspectori generali administrativi.     
 Aşezările umane erau clasificate în 3 categorii: comune rurale, comune urbane (declarate ca atare 
prin lege şi înţelese ca aşezări rurale evoluate, având un stadiu tranzitoriu între sat şi oraş) şi oraşe 
(distingându-se şi în cadrul acestora, 2 categorii: reşedinţe şi nereşedinţe de judeţ). Cele mai mari reşedinţe de 
judeţ (atât ca populaţie cât şi ca importanţă economico-socială), ce constituiau centre polarizatoare de nivel 
macroteritorial, au fost declarate municipii.        
 In cadrul celor 71 de judeţe se înregistrau contraste substanţiale atât ca suprafaţă (raportul dintre 
suprafaţa celui mai mare judeţ - Tulcea, şi celui mai mic - Suceava, fiind de 6,6), cât şi în ceea ce priveşte 
gradul de dotare tehnico-edilitară, numărul de locuitori, structura şi configuraţia sistemelor de aşezări, 
gradul de urbanizare etc. Astfel, judeţe precum Prahova, Constanţa, Hunedoara, Putna, Dorohoi, Vâlcea sau 
Tulcea dispuneau de sisteme urbane bine conturate, alcătuite din 5-7 oraşe, în vreme ce 25 de judeţe nu 
dispuneau practic de un sistem urban propriu, reşedinţa de judeţ fiind practic singurul lor oraş. 
Majoritatea acestora înregistrau o pondere a populaţiei urbane extrem de scăzută, evidenţiindu-se judeţele 
basarabene Hotin, Soroca, Orhei şi Bălţi. Gradul mare de ruralizare, asociat cu lipsa unor centre 
polarizatoare puternice mai ales în jumătatea estică a ţării (Moldova şi Basarabia) este  motivul pentru care 
unele reşedinţe de judeţ erau incapabile să preia funcţia de centre polarizatoare de nivel judeţean, mai ales 
în condiţiile în care acesta era şi singurul oraş din judeţele respective. Acest inconvenient a fost remediat într-o 
oarecare măsură prin preluarea unor funcţii administrative de către aşezările rurale cu funcţie de loc 
central, care şi-au găsit o confirmare a acestui rol prin alegerea lor ca reşedinţe de plase. Prin contrast, 
existau judeţe precum Ilfov sau Covurlui care deşi dispuneau de un singur oraş, aveau o populaţie urbană care 
se apropia sau chiar depăşea 50% din total, sau judeţe cu sisteme urbane bine dezvoltate atât numeric, cât 
şi calitativ (Constanţa, Prahova etc.).        
 Existenţa unui număr mare de judeţe diferite ca suprafaţă şi potenţial, ca unităţi administrativ-
teritoriale de prim rang, a impus necesitatea asocierii acestora în vederea constituirii cadrului optim 
pentru o mai bună colaborare în ceea ce priveşte executarea, constituirea sau întreţinerea de lucrări şi instituţii 
cu caracter social, economic sau cultural. Prin urmare, asocierea nu presupunea o comasare teritorială, ci crearea 
unui cadru juridic şi instituţional adecvat pentru realizarea unor scopuri bine determinate. Aceasta s-a 
concretizat în perioada interbelică prin constituirea succesivă a unor structuri administrative de nivel 
regional (directoratele ministeriale şi ţinuturile), rezultate prin comasarea judeţelor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3 Consiliile judeţene erau conduse de prefecţi numiţi de guvern şi nu aveau consilii alese prin vot direct. 
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A 3. 1929-1931 : 7 Directorate ministeriale, 71 judeţe 
 

 
 

Orientându-şi atenţia asupra reformării structurilor administrative, guvernul ţărănist condus de Iuliu 
Maniu (10 nov. 1928 - 7 iun. 1930), a promulgat la 3 aug. 1929 Legea pentru organizarea administraţiunii 
locale care se dorea un important pas în direcţia democratizării şi descentralizării administraţiei locale. Legea 
reînnoia ideea regiunilor istorice organizând teritoriul ţării în 7 directorate ministeriale denumite după 
oraşele alese centre administrative: Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara. Delimitarea, 
parţial suprapusă provinciilor istorice, ţinea seamă atât de criteriul etnic, cât şi de relaţiile tradiţionale 
stabilite la nivelul sistemului urban (includerea judeţului Covurlui alături de judeţele din Muntenia se baza pe 
nucleul de polarizare Galaţi - Brăila; a judeţelor din Crişana împreună cu cele din Banat, pe legăturile 
istorice statornicite între oraşele din vestul ţării etc.). Acest decupaj administrativ a avut un caracter 
efemer, rămânând neschimbat mai puţin de doi ani. Dezorganizat ca urmare a demisiei conducătorului său 
şi lovit de o puternică criză internă, Partidul Naţional Ţărănesc a pierdut controlul asupra guvernului în 
1931, iar guvernul liberal care l-a succedat la putere a desfiinţat structurile administrative create cu puţin timp 
înainte, considerând că acestea ar fi fost contrare idealurilor naţionale şi ar fi ameninţat unitatea statului. 
Legea a avut o deosebită importanţă şi în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea comunelor rurale.  
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A 4. 1938-1940 : 10 Ţinuturi, 71 judeţe 
 

 
 
  Ultima reformă administrativă a României interbelice a avut loc după instaurarea regelui  Carol al II-
lea, prin adoptarea constituţiei din 24 feb. 1938. Aceasta a avut ca principal efect asocierea judeţelor în cadrul 
unor noi structuri regionale: ţinuturile, fapt consfinţit prin legea administrativă din 14 aug. 1938. De această 
dată, delimitarea ţinuturilor nu mai ţinea cont de configuraţia provinciilor istorice, ci pornea de la premisa că 
acestea trebuiau să constituie „entităţi geografice şi economice bine definite, punând laolaltă pe locuitorii 
înfrăţiţi ai României noi, după nevoile reale ale lor, după aşezarea geografică firească, după căile de 
comunicaţie, după caracterul comun al vieţii economice, după resursele de care dispun”. Delimitarea unora dintre 
acestea este discutabilă chiar şi în condiţiile economico-sociale de atunci, limitele suprapunând-se în unele 
cazuri peste zone de maximă concentrare demografică, perturbând sistemele de aşezări constituite de-a 
lungul timpului, ca răspuns la factorii obiectivi, de mediu (limita dintre ţinuturile Mureş şi Someş, cea 
dintre ţinuturile Prut şi Dunărea de Jos; Prut şi Nistru; sau cea care diviza Dobrogea, între judeţele Tulcea 
şi Constanţa). Scopurile declarate ale constituirii ţinuturilor se refereau la o mai bună gospodărire a 
colectivităţilor locale şi la desconcentrarea serviciului de stat prin preluarea acestora de către un 
guvernator local, numit de organele puterii centrale.       
  Ţinutul era conceput ca o „circumscripţiune teritorială”, cu personalitate juridică, care reprezenta 
interesele locale şi exercita în acelaşi timp şi atribuţiile de administraţie generală. Judeţele îşi pierdeau 
personalitatea juridică pe care au avut-o între 1864 şi 1938, devenind „circumscripţiuni de control şi de 
desconcentrare a administraţiei generale”. Ele şi-au recăpătat personalitatea juridică după dispariţia ţinuturilor, 
prin Legea 577 din 22 septembrie 1940 (Oroveanu, 1986). 
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A 5. 1940 – 1950 : 58 Judeţe 
 

 
Sursa: Simileanu V., Săgeată R., 2010, Geopolitica României, Edit. Top Form, Bucureşti 

 
  Conjuncturile geopolitice de la inceputul celui de-al Doilea Război Mondial au fost deosebit de 
nefavorabile pentru România, determinând ample pierderi teritoriale (Ardealul de Nord, Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Cadrilaterul) ca urmare a unor dictate de forţă.  

Dacă Arbitrajul de la Viena din 30 august 1940 a fost declarat nul prin Convenţia de Armistiţiu din 
12 septembrie 1944 şi prin Tratatul de pace din 10 februarie 1947, Ardealul de Nord revenind în graniţele 
României, celelalte trei provincii româneşti continuă şi astăzi să se afle sub ocupaţie străină, compoziţia etnică a 
acestora fiind substanţial modificată. Au rămas în afara ţării 13 judeţe4, cuprinzând un teritoriu de 58.488 
km2: 11 în Basarabia şi Bucovina de Nord (Bălţi, Cahul, Cernăuţi, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpuşna, 
Orhei, Soroca, Storojineţ şi Tighina), consecinţă a răspunsului guvernului român la cea de-a doua notă 
ultimativă sovietică din 27 iunie 1940 şi 2 în Cadrilater (Caliacra şi Durostor), urmare a Acordului de 
frontieră de la Craiova de la 7 septembrie 1940. Sistemul de aşezări omeneşti al României a fost astfel 
lipsit de aportul a 32 oraşe şi a 2422 sate. 

La 22 august 1940 este proclamată RSS Moldovenească (care includea şi Transnistria) ca stat 
component al URSS Printr-o hotărâre a lui I.V. Stalin, la 24 noiembrie 1940, judeţele Hotin, Ismail şi 
Cetatea Albă sunt despărţite de Basarabia istorică şi incluse, alături de judeţele din Bucovina de Nord 
(Cernăuţi şi Storojineţ) în RSS Ucraina, formând Regiunea Odessa, cu 12 raioane. 

Timp de aproape jumătate de secol partea centrală şi sudică a Basarabiei istorice, unită, cu scopul de a i se 
diminua ponderea populatiei româneşti, cu o fâşie de teritoriu din stânga Nistrului, a format RSS Moldovenească, 
organizată, după modelul sovietic, în raioane.  

Fixarea graniţei de stat pe Prut a determinat ruperea legăturilor fireşti existente între sistemul de aşezări 
din Basarabia şi cel al Moldovei rămase în România. Datorită indicelui mare de hipertrofiere al Chişinăului 
în raport cu oraşul de rang II - Cetatea Albă, principalele perturbări s-au resimţit la nivelul superior al 
ierarhiei urbane, prin ruperea relaţiilor tradiţionale existente între Chişinău şi celelalte două oraşe mari, cu 
funcţii polarizatoare din spaţiul moldovenesc: Iaşi şi Galaţi. Totodată, sistemele de aşezări coordonate de 
acestea şi-au restrâns mult suprafeţele prin trecerea unor oraşe mici şi aşezări rurale (unele cu rol 
polarizator) situate în apropierea graniţei, în aria de atracţie (difuză) a Chişinăului. 
                                                             
4 La acestea se adaugă plasa Herţa, judeţul Dorohoi şi plasa Ungheni, judeţul Iaşi, datorită faptului că sovieticii au 
depăşit cu 11 km linia de demarcaţie stabilită iniţial.  
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Pierderea jumătăţii nordice a Bucovinei (5 242 km2) a determinat dezorganizarea sistemului său de aşezări 
umane. Acest fapt s-a concretizat prin „ruperea” sa în două părţi distincte: una ucraineană, centrată în 
continuare pe Cernăuţi, a cărei zonă de influenţă a fost mult diminuată, şi alta românească, caracterizată 
printr-o mare fragmentare, deoarece oraşele Suceava, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc se aflau la acea dată în 
competiţie, având potenţiale demografice şi social-economice relativ similare. Prin includerea acestora în 
1950 în regiunea Suceava şi ulterior, în 1968, în judeţul Suceava, rolul polarizator al întregii zone a fost 
preluat de Suceava, devenit singurul centru administrativ al Bucovinei rămasă între graniţele ţării. 

La recensământul din 1930, principalul oraş al Cadrilaterului era Bazargic (30 106 loc.), reşedinţa 
judeţului Caliacra, polarizând prin poziţia sa, întregul sistem departamental de aşezări, dar şi un areal 
difuz, limitrof, din judeţul vecin, Durostor. Centrul administrativ al acestuia, Silistra, cu mult mai mic (17 339 
loc.) şi oraşul Turtucaia (11 175 loc.) constituiau centre de polarizare secundare. Pierderea acestor două judeţe, cu 
o suprafaţă totală de 7 726 km2, a contribuit, la macroscară, la micşorarea sistemului de aşezări centrat pe 
Constanţa. 

Perturbările produse în economie şi administraţie ca urmare a acestor pierderi teritoriale a determinat, la 
22 septembrie 1940, adoptarea unei legi ce desfiinţa ţinuturile şi repartiza bunurile acestora judeţelor. 
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A 6. 1950 – 1952 : 28 regiuni 
 

 
 

Ajungerea la putere la 6 martie 1945, a primului guvern politic de orientare pro-sovietică, a atras 
ample mutaţii şi în domeniul organizării administrativ-teritoriale. Acestea nu au constituit însă o prioritate 
imediată, constituţia din 1948 menţinând vechile judeţe. Această organizare, extrem de centralizată, se 
dovedea utilă pentru înăbuşirea oricărei forme de rezistenţă politică venită din partea reprezentanţilor vechilor 
partide, dar şi pentru impunerea la nivelul populaţiei a unor măsuri politice nepopulare (Helin, 1967). 

 Primul pas către o nouă reformă administrativă a fost făcut la 15 ianuarie 1949 prin adoptarea 
legii 17 destinată să reglementeze statutul unităţilor administrative şi să pregătească o nouă organizare 
administrativ-teritorială. Scopul declarat al acestui demers viza îmbunătăţirea bazei economice a unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru implementarea la nivel local, a  economiei planificate (Oroveanu, 1986).  
 In directivele cuprinse în Hotărârea comună a Comitetului Central al PCR şi a Consiliului de 
Miniştri din 23 iulie 1950 au fost enunţate „principiile călăuzitoare privind efectuarea organizării teritoriale” 
pentru a corespunde „cerinţelor locale şi sarcinilor pe care puterea de stat locală era chemată să le 
îndeplinească”. Era astfel consfinţită, la nivel guvernamental, subordonarea politică a structurilor 
administrativ-teritoriale. Aceste principii generale aveau să-şi găsească concretizarea la nivel teritorial, prin 
adoptarea Legii 5 din 8 septembrie 1950, prin care teritoriul României era organizat în 28 regiuni 
organizate, după modelul organizării administrativ-teritoriale sovietice, în 177 raioane şi 4 052 comune. 
Acestea nu mai erau delimitate după criteriul specificităţii geografice şi istorice, ca în 1929, ci pe criteriul 
„complexităţii social-economice”, fiind considerate „unităţi administrative pe care se sprijineau direct 
organele centrale de stat în înfăptuirea politicii partidului şi statului” (Ibidem). Configuraţia lor nu amintea 
nimic din cea a fostelor judeţe, sprijinindu-se în mare parte pe barierele naturale, reprezentate de arcul 
Carpatic şi Dunăre. În plus, crearea unor unităţi administrative cu suprafeţe duble faţă de vechile judeţe se 
sprijinea pe raţiunea subordonării regiunilor agricole marilor centre urbane, prin realizarea unui complex 
agro-industrial integrat, întărindu-se astfel influenţa proletariatului asupra ţărănimii, mai reticentă la 
„reformele” impuse de clasa politică comunistă. 
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Dacă România mai cunoscuse organizarea pe regiuni şi în sistemele administrative interbelice, fie sub forma 
directoratelor ministeriale, fie sub cea a ţinuturilor, raioanele constituiau structuri administrativ-teritoriale în 
întregime noi, rezultat al „importului” sovietic. Acestea erau definite ca fiind „unităţi teritoriale operative din 
punct de vedere economic, politic şi administrativ, alcătuite din oraşe de subordonare raională şi comune”5, 
având în medie o suprafaţă dublă faţă de cea a plaselor, în locul cărora au fost create.  

 Crearea unor diviziuni administrative de mari dimensiuni6 a condus la diminuarea considerabilă a 
numărului centrelor administrative, fapt ce a determinat orientarea investiţiilor cu precădere către acestea. In 
consecinţă, exceptând oraşele reşedinţă de regiune care s-au caracterizat prin creşteri medii superioare 
valorii de 50% (cu excepţia oraşului Bucureşti), celelalte categorii de oraşe au fost situate în majoritate sub 
aceste creşteri. Dintre fostele reşedinţe de judeţ se constată câteva abateri pozitive de la această regulă, chiar 
mai evidente decât grupa celor care au devenit reşedinţe de judeţ în anul 1968. Acestea au fost provocate de 
înfiinţarea unor mari combinate industriale care au atras într-un timp record un număr mare de persoane 
(Blaj-168%, ca urmare a intrării în funcţiune a Combinatului de prelucrare a lemnului, Făgăraş-146% şi Turnu 
Măgurele-123,8%, prin construirea combinatelor de îngrăşăminte chimice în oraşele respective). Cele mai 
reduse creşteri au fost semnalate în cazul oraşelor Dorohoi şi Râmnicu Sărat, ambele cu funcţie agricolă în 
perioada respectivă (Ianoş, Tălângă, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
5 În articolul 7 din Legea 5 / 1950. 
6 Suprafaţa regiunilor era, în medie, dublă faţă de cea a judeţelor desfiinţate.  
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A 7. 1952 – 1956 : 18 regiuni 
 

 
 

Delimitate după criterii economice, după modelul oblast-urilor sovietice, cele 28 regiuni s-au 
dovedit curând a forma o structură mult prea fragmentată, incapabilă să răspundă cerinţelor politice ale 
momentului. Ele nu au putut să supravieţuiască constituţiei din 24 septembrie 1952, ce copia într-o măsură 
şi mai mare decât cea din 1948, modelul sovietic. Dispoziţiile constituţionale au fost amplificate prin Decretul 
331 din 29 septembrie 1952, prin care se impunea o nouă organizare administrativ-teritorială prin care 
dispăreau prin contopire 12 regiuni: Botoşani, Buzău, Dolj, Gorj, Ialomiţa, Mureş, Putna, Rodna, Severin, 
Sibiu, Teleorman şi Vâlcea, înfiinţându-se în schimb, alte două: regiunea Craiova, prin comasarea regiunilor Dolj 
şi Gorj şi Regiunea Autonomă Maghiară, după modelul oblast-urilor autonome ale URSS, prin unificarea 
teritoriilor locuite de secuii din Covasna, Harghita şi Mureş. Unificarea regiunii Argeş cu regiunea Vâlcea, a 
dat naştere regiunii Piteşti; din regiunea Prahova şi regiunea Buzău s-a format regiunea Ploieşti; regiunea 
Severin a dispărut prin înglobarea sa în regiunea Timişoara; regiunea Putna a fost înglobată în regiunea 
Bârlad etc. Consecinţele au fost mărirea considerabilă a suprafeţei regiunilor şi dispariţia de pe harta 
administrativă a ţării a unor vechi denumiri româneşti, intrate de secole în conştiinţa populaţiei şi 
depersonalizarea sa prin înlocuirea acestora cu numele oraşelor reşedinţă sau cu nume de „import” 
(Stalin). 
  Motivele invocate pentru acest demers erau pe de o parte de natură economică (constituirea unor 
regiuni mai mari şi mai puternice, capabile să atingă mai uşor un grad avansat de specializare economică), 
iar pe de altă parte de natură administrativă (regiuni mai mari şi mai uşor de administrat în raport cu 
autorităţile puterii centrale). 
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A 8 : 1956 – 1960 : 16 regiuni 
 

 
 
  Nici regiunile delimitate în 1952 nu s-au dovedit suficient de mari, fapt pentru care în 1956 au fost 
desfiinţate alte două regiuni: Arad şi Bârlad. Totodată, au fost aduse şi unele modificări vechilor 
configuraţii prin trecerea unor raioane de la o regiune la alta.  

 După retragerea trupelor sovietice din România în 1958, ca urmare a politicii duse de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de reorientare către valorile naţionale, vechile denumiri româneşti au reapărut pe harta 
administrativă a ţării7. Se trecea astfel de la etapa comunismului sovietic, caracterizat prin uniformitate 
stalinistă şi respingerea trecutului datorită caracterului său „burghez”, la etapa comunismului naţionalist, în 
care trecutul era respectat datorită încărcăturii sale naţionale, respingându-se modelul cultural ruso-
sovietic, de inspiraţie stalinistă. Tot în 1958 a fost organizat litoralul de interes balnear al Mării Negre 
într-o singură unitate administrativ-teritorială cu rang de regiune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Regiunea Baia Mare a capătat numele de Maramureş, regiunea Oradea a devenit regiunea Crişana; regiunea Craiova s-a 
„transformat” în regiunea Oltenia; regiunea Piteşti în regiunea Argeş; regiunea Stalin în regiunea Braşov, regiunea 
Constanţa în regiunea Dobrogea, iar Regiunii Autonome Maghiare i s-a alăturat şi numele de „Mureş”.  
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A 9 : 1960 – 1968 : 16 regiuni 
 

 
 
 

 După alţi doi ani, la sfârşitul anului 19608, a avut loc o nouă reformă administrativă prin care a fost 
modificată structura şi configuraţia celor 16 regiuni, ca urmare a desfiinţării sau trecerii unor raioane de la o 
regiune la alta. Principalele areale vizate au fost Regiunea Autonomă Maghiară, prin trecerea raioanelor 
sudice (Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc) la regiunea Braşov, primind în schimb raioanele Luduş (de la 
regiunea Cluj) şi Târnăveni (de la regiunea Braşov) şi estul Munteniei, prin trecerea raionului Feteşti de la 
regiunea Dobrogea la regiunea Bucureşti şi a raionului Măcin de la regiunea Galaţi la regiunea Dobrogea, 
Dunărea devenind astfel limita vestică a Dobrogei şi din punct de vedere administrativ. 
 În ultima sa perioadă (1961-1968), organizarea administrativă pe regiuni şi raioane s-a caracterizat 
printr-o relativă stabilitate, acumulându-se probabil tensiunile care au condus la înlocuirea sa prin Legea 2 din 
1968. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
8 Prin Legea 3 din 27 decembrie 1960. 
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A 10 :  
1968 – prezent :  

- 39 judeţe (1968-1981),  
- 40 judeţe (1981-1997),  
- 41 judeţe şi Municipiul Bucureşti (1997- prezent) 

8 regiuni de dezvoltare (fără statut administrativ – oficial din 1998) 
 

 
 

Instituirea arbitrară a unui model de organizare administrativă împrumutat din exterior, fără a se ţine 
seama de particularităţile concrete ale spaţiului românesc, de legăturile tradiţionale dintre părţile sale 
componente, ci doar de subordonarea cât mai eficientă a acestora autorităţilor politice centrale a condus la 
repetate „reajustări administrative”, în fapt „peticiri” pe o structură hibridă, neviabilă. Aceasta a fost 
menţinută însă artificial, ca urmare a sovietizării întregii vieţi culturale, economice şi sociale a ţării, în 
condiţiile prezenţei pe teritoriul României a trupelor Armatei Roşii. Evenimentele politice ce au marcat 
fostul Bloc Comunist în deceniile VI-VII, concretizate în special prin tulburările sociale din Ungaria (1956) şi 
prin schimbările politice din Cehoslovacia de la începutul anului 1968 ce au prefaţat „Primăvara de la 
Praga”, corelate cu retragerea armatelor sovietice din România (1958), au contribuit la distanţarea politicii 
Bucureştiului faţă de Moscova şi la orientarea sa către valorile naţionale.      
 In acest context au fost create premisele unei noi organizări administrativ-teritoriale a ţării care a 
devenit efectivă prin adoptarea, la 17 februarie 1968 a legii privind organizarea administrativă a 
teritoriului R.S. România. Aceasta reglementa organizarea teritoriului României pe baza a două verigi: 
judeţul la nivelul superior, respectiv oraşul şi comuna la cel inferior.    
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 Judeţele (39, faţă de cele 58 desfiinţate în 1950)9 au fost constituite pe fundamentul judeţelor 
interbelice, inspirate la rândul lor după modelul departamentelor franceze. Era astfel reintrodus sistemul 
departamental de administraţie publică, caracterizat prin două paliere administrative şi printr-o intensă 
fragmentare atât la nivelul superior (39 judeţe, faţă de 16 regiuni), cât şi la cel inferior (125 comune, faţă 
de 15 raioane)10. Scopul acestui demers viza o subordonare mai eficientă a autorităţilor locale faţă de cele 
centrale, prin eliminarea verigilor intermediare care generau paralelisme de atribuţii şi competenţe.  
 Dacă regiunile din 1950 se bazau pe criteriul omogenităţii potenţialului economic, judeţele create 
în 1968 se doreau a fi structuri funcţionale, înglobând în teritoriul lor unităţi de relief diferite, cu resurse şi 
potenţial variat care generau o complementaritate economică (Argeş, Dâmboviţa, Buzău, Prahova, Vrancea, Gorj, 
Bihor, Timiş, Maramureş, Satu Mare etc.). Chiar şi judeţele cu un relief aparent uniform, cum sunt cele din 
câmpie, prin varietatea microformelor, prin asocierea luncilor şi a celor două bălţi ale Dunării induceau, cel puţin 
teoretic, o structură şi un potenţial diferenţiat de utilizare (Stahl, 1969).     
 Ca suprafaţă acestea nu mai variau atât de mult (raportul dintre extreme: Timiş şi Covasna 
reducându-se la 2,37 faţă de 6,6 la judeţele interbelice), însă în privinţa numărului de comune aflate în 
componenţa lor diferenţa dintre extreme era semnificativă: 33 comune în jud. Covasna faţă de 125 în Ilfov. 
Supradimensionarea judeţului Ilfov, gândită în funcţie de aria de polarizare a Capitalei s-a dovedit în final 
neviabilă, fiind înlăturată prin reorganizarea sa din 1981.     
 Centralitatea a stat la baza raţiunii investirii cu funcţie administrativă a unor oraşe mici, puţin 
dezvoltate economic, în care ulterior s-a investit mult pentru a le justifica rolul de centre coordonatoare şi 
nuclee polarizatoare pentru sistemele de aşezări constituite la nivel judeţean (Vaslui, Slobozia, 
Alexandria, Zalău, Miercurea Ciuc, Slatina ş.a.). Aceste măsuri au generat însă alte dezechilibre: pe lângă o 
dinamică stagnantă, adesea chiar regresivă a centrelor urbane care nu şi-au mai recăpătat funcţia 
administrativă, s-au produs şi unele disfuncţionalităţi la nivel macroteritorial (de exemplu, prin plasarea 
reşedinţei de judeţ la Vaslui, aria de polarizare a Bârladului s-a diminuat considerabil, aşezările din nordul 
judeţului Galaţi gravitând forţat către municipiul Galaţi, aflat la o distanţă mai mare). 

 La nivel macroteritorial, singura modificare a organizării administrativ-teritoriale a fost cea care a 
afectat judeţele limitrofe Capitalei, reorganizându-se două dintre cele mai mari judeţe ale ţării: Ilfov şi 
Ialomiţa, cu profil economic predominant agricol şi cu o producţie orientată în cea mai mare parte către 
pieţele bucureştene. Rezultatul a fost micşorarea considerabilă a suprafeţei acestora prin crearea a două 
noi judeţe (Călăraşi şi Giurgiu) şi transformarea judeţului Ilfov în Sectorul Agricol Ilfov, cu o suprafaţă 
mult mai redusă, subordonat administrativ Municipiului Bucureşti. Zona periurbană a Capitalei a fost 
astfel divizată administrativ într-o zonă apropiată, omogenă dar cu o dispunere asimetrică, 
corespunzătoare Sectorului Agricol Ilfov şi într-una mai depărtată dar puternic polarizată datorită gradului 
mare de ruralizare şi absenţei unor centre urbane puternice. Aceasta era divizată între 4 judeţe: Ialomiţa, 
Călăraşi, Giurgiu şi Dâmboviţa. Structura şi configuraţia Sectorului Agricol Ilfov a fost ulterior 
modificată succesiv prin adăugarea unor comune de la judeţele vecine, ajungându-se în final la o structură 
administrativă de talia unui judeţ, fapt confirmat prin transformarea sa în judeţ (1997). 
 
 
 
 

                                                             
9 Nu s-au mai regăsit pe harta administrativă din 1968, vechile judeţe Câmpulung, Rădăuţi şi Baia (înglobate în 
judeţul Suceava); Ciuc şi Odorhei (desfiinţate prin crearea judeţului Harghita), Caraş şi Severin (unite într-un singur 
judeţ), Turda, Târnava Mare, Târnava Mică şi Făgăraş (incluse în judeţele Alba, Mureş, Sibiu şi Braşov), Someş 
(inclus în judeţele Cluj şi Maramureş), Dorohoi (inclus în judeţul Botoşani), Roman (inclus în judeţul Neamţ), 
Tutova şi Fălciu (incluse în judeţul Vaslui), Tecuci (împărţit între judeţele Galaţi şi Bacău), Râmnicu Sărat (inclus în 
Vrancea şi Bacău), Muscel (inclus în judeţul Argeş), Romanaţi (în Olt) şi Vlaşca (inclus în Ilfov). 
10  Dacă în 1961 cele mai fragmentate regiuni (Bucureşti şi Oltenia) aveau fiecare câte 15 raioane, după 
reorganizarea administrativă din 1968, prin desfiinţarea nivelului intermediar, judeţul cel mai fragmentat era Ilfov, 
cu 125 comune. 
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 Implementarea politicilor de dezvoltare regională este însă dificilă datorită gradului mare de 
fragmentare administrativă ce determină o divizare a resurselor şi a fondurilor alocate pentru dezvoltare 
care, asociată cu lipsa unor economii locale bine dezvoltate, ar crea condiţiile unei utilizări ineficiente a 
resurselor. Este motivul pentru care, odată cu intrarea în vigoare a legii pentru dezvoltarea regională în România 
(Legea 151 / 1998) au fost puse bazele unei cooperări voluntare a judeţelor, concretizată în asocierea lor sub 
forma a 8 regiuni de dezvoltare.  

 Aceste regiuni constituie suportul teritorial de implementare a politicilor de dezvoltare regională 
fără a fi însă structuri administrativ-teritoriale cu personalitate juridică. Ele corespund nivelului statistic de 
tip NUTS II11 fiind formate prin asocierea a 4–7 judeţe, cu excepţia regiunii Bucureşti - Ilfov, care în pofida 
suprafeţei reduse are o mărime demografică comparabilă cu celelalte regiuni. Structura acestora se bazează pe 
complementaritatea funcţională a judeţelor şi nu pe omogenitatea lor, discrepanţele intraregionale fiind 
superioare celor interregionale. Configuraţia lor se suprapune doar în parte regiunilor istorice (Oltenia, 
Banat), limitele unor regiuni separând judeţe între care există fluxuri tradiţionale (judeţele din sudul 
Moldovei sunt mai legate de restul Moldovei decât de Dobrogea, după cum limitele ce separă 
Transilvania în două regiuni sau judeţele Brăila şi Buzău de restul Munteniei, corespund unor zone de 
maximă concentrare a fluxurilor economice şi demografice. Prin urmare, caracterul artificial al configuraţiei 
regiunilor de dezvoltare le limitează considerabil gradul de viabilitate ca potenţiale structuri 
administrative, rolul acestora fiind doar de unităţi teritorial-statistice şi de implementare a politicilor de 
dezvoltare regională. 
  Relativa uniformitate a mărimii şi a potenţialului demografic le conferă însă viabilitate pentru o 
bună raportare statistică, condiţie esenţială pentru alocarea de resurse la nivel local. La aceasta se adaugă 
faptul că în toate regiunile ţării există zone urbane cu industrie destructurată şi zone rurale subdezvoltate, 
ambele generatoare de şomaj şi sărăcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
11 Nomenclatorul unităţilor teritorial-statistice (NUTS) a fost stabilit pentru a se crea un decupaj regional unic pe 
întreg spaţiul UE pe baza corespondenţei dintre nivelurile administrative şi teritorial-statistice din ţările membre. 
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B. Propuneri de optimizare a organizării administrativ-teritoriale a României 
(1990 – prezent) 

 
B 1 : Reînfiinţarea judeţelor „abuziv desfiinţate” (I. Iordan & Convenţia Democrată,  
1991-2003) 
 
B.1.1. : Iordan, 1992 – în „Judeţele. Reorganizarea administrativ-teritorială a ţării, propusă de Convenţia 
Democrată”, în România Liberă. Supliment editat de Societatea R, Bucureşti. 
(hartă redesenată şi comentată, R. Săgeată - 2006)    

 
 

1. Limitele judeţelor propuse pentru înfiinţare, 2. Judeţe existente în perioada interbelică, considerate neviabile pentru a fi 
reînfiinţate, 3. Judeţe interbelice unificate în modelul de organizare administrativă propus, 4. Teritorii a căror 

apartenenţă în modelul de organizare propus este diferită de cea a judeţelor interbelice, 5. Schimbări de teritoriu în 
raport de fostele judeţe, 6. Foste reşedinţe de judeţ considerate viabile pentru a fi investite cu această funcţie, 7. Oraşe 

devenite reşedinţe de judeţ prima dată în 1968, considerate viabile pentru a-şi menţine această funcţie, 8. Oraş care nu a 
fost niciodată reşedinţă de judeţ, dar care ar putea prelua această funcţie, 9. Foste reşedinţe de judeţ considerate 

neviabile pentru a fi reinvestite cu această funcţie, 10. Teritoriul administrative al Capitalei, 11. Graniţă de stat, 12. 
Limite administrative stabilite pe cursuri de apă  

 
Anii ’90 pot fi consideraţi anii reparaţiilor istorice. Legile fondului funciar, legea caselor naţionalizate, 

reabilitarea unor personalităţi politice, îndeosebi din perioada interbelică, eforturile de a repune într-o 
lumină obiectivă istoria contemporană a României ca şi a întregului Bloc Comunist reprezintă tot atâtea 
încercări de a corecta deciziile arbitrare ale regimului politic înlăturat în 1989. Încercările de reînfiinţare a 
structurilor administrative desfiinţate în 1950 se înscriu şi ele pe aceleaşi coordonate. Începute imediat după 
1989, presiunile de reînfiinţare a unor judeţe interbelice s-au regăsit şi în doctrina politică a unor partide 
sau formaţiuni politice. Astfel se explică existenţa unui proiect legislativ privind reorganizarea administrativ-
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teritorială a ţării12 ce viza mărirea gradului de fragmentare a structurilor administrative prin înfiinţarea a 55 
de judeţe în locul celor 40 existente, organizate în 4028 comune (faţă de 2688 existente la acea dată - 1 
ianuarie 1993), judeţe delimitate pe fundamentul celor din 1925. Dintre cele 58 de judeţe care au fost 
desfiinţate în 1950, 2 au fost excluse, reînfiinţarea acestora fiind considerată neviabilă: Baia şi Tecuci, iar judeţele 
Târnava Mare şi Târnava Mică au fost contopite într-un singur judeţ - Târnava, cu capitala la Mediaş, oraş care 
ar fi fost situat în centrul noii structuri administrative, dar care nu mai fusese niciodată reşedinţă de judeţ. 
Lipsa de viabilitate a celor două judeţe în actualul context economico-social este reală, fiind demonstrată 
atât prin potenţialul lor economic, cât şi prin relaţiile de netă subordonare a reşedinţelor acestora faţă de 
nucleele de polarizare situate în judeţele limitrofe (Fălticeni faţă de Suceava, respectiv Tecuci faţă de 
Galaţi). Schimbările intervenite la nivelul sistemului urban după 1950, dar şi centralitatea în raport cu judeţele 
propuse pentru reînfiinţare au constituit argumentele schimbării reşedinţei unor judeţe, faţă de situaţia 
existentă în perioada interbelică. Este cazul judeţelor Caraş (Reşiţa luând locul Oraviţei); Teleorman 
(Alexandria în loc de Turnu Măgurele) şi Ialomiţa (Slobozia în loc de Călăraşi). 

 
 

B.1.2. : Iordan, Alexandrescu, 1996 – în Revista Geografică, II-III, p. 118-121. 
(hartă redesenată şi comentată, R. Săgeată - 2006)    

 
 

1. Limitele judeţelor propuse pentru înfiinţare, 2. Judeţe existente în perioada interbelică, considerate neviabile pentru a fi 
reînfiinţate, 3. Judeţe propuse pentru înfiinţare care nu au existat în organizarea administrativ-teritorială interbelică, 4. Teritorii a 
căror apartenenţă în modelul de organizare propus este diferită de cea a judeţelor interbelice, 5. Schimburi de teritorii în raport cu 
fostele judeţe, 6. Foste reşedinţe de judeţ considerate viabile pentru a fi reinvestite cu această funcţie, 7. Oraşe devenite reşedinţe 

de judeţ prima dată în 1968 considerate viabile pentru a-şi menţine această funcţie, 8. Limite de judeţe existente în perioada 
interbelică care nu au fost propuse pentru reînfiinţare, 9. Foste reşedinţe de judeţ considerate neviabile pentru a fi reinvestite cu 

această funcţie, 10. Teritoriul administrative al Capitalei, 11. Graniţă de stat, 12. Limite administrative pe cursuri de apă. 

                                                             
12 Proiect legislativ depus în Parlament cu numărul 257 / 1992 şi publicat într-un supliment al ziarului „România Liberă”, editat 
de Societatea „R” (24 iulie 1992). 
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Această propunere de reorganizare administrativ-teritorială a fost ulterior reluată şi reanalizată într-o serie 
de lucrări succesive (Iordan, Rey, 1993; Iordan, Alexandrescu, 1996; Iordan, 2003 etc)13. Astfel, este considerată 
viabilă reînfiinţarea atât a judeţului Tecuci, cât şi a unor judeţe care nu existau pe harta administrativă 
interbelică: Călăraşi şi Baia Mare (alături de Maramureş, centrat pe Ţara Maramureşului, cu reşedinţa la 
Sighetu Marmaţiei).  

Accederea la putere a Convenţiei Democratice la sfârşitul anului 1996 a creat premisele supunerii 
acestui proiect şi în dezbaterile Parlamentului României. În acest sens, a fost constituit, la 23 mai 1998, 
Grupul parlamentar de sprijin al Ligii judeţelor abuziv desfiinţate, constituit din 15 parlamentari, cuprinzând o 
serie de nume ilustre de pe întreaga scenă politică, unele regăsindu-se şi astăzi în importante funcţii de 
decizie. Activitatea acestui grup s-a concretizat prin elaborarea şi depunerea spre aprobarea Parlamentului a 
unei noi propuneri legislative privind reînfiinţarea unor judeţe, iniţiată de 61 parlamentari, atât din rândul 
coaliţiei aflate la guvernare, cât şi din opoziţie, la acea vreme.  

Propunerea legislativă avea ca obiectiv înfiinţarea, în trei etape succesive, a 19 judeţe: Baia, 
Câmpulung Bucovina, Dorohoi, Făgăraş, Fălciu, Maramureş, Muscel, Odorhei, Rădăuţi, Râmnicu Sărat, 
Roman, Romanaţi, Severin, Someş, Tecuci, Târnava Mare, Târnava Mică, Turda şi Tutova. Remanierile 
guvernamentale ulterioare, schimbarea din nou a puterii politice la sfârşitul anului 2000, dar mai ales criticile 
aduse acestui model de reorganizare administrativ-teritorială şi costurile ridicate pentru implementarea lui au 
făcut ca acesta să rămână doar la stadiul de proiect. Criticile au în vedere în principal diminuarea gradului de 
autonomie locală prin transformarea judeţelor în colectivităţi locale mai mici şi mai sărace deci mai dependente 
de stat (Popescu, 1999, p. 138).  

De aceea, spre deosebire de cele precedente, ultima variantă de optimizare propusă (Iordan, 2003, 
p. 56-85) încearcă un „compromis” între harta administrativ-teritorială interbelică şi cea actuală, numărul 
judeţelor propuse a fi reînfiinţate reducându-se la 11: Dorna (din jumătatea vestică a judeţului Suceava); 
Tecuci, Râmnicu Sărat, Ialomiţa şi Ilfov (concomitent cu desfiinţarea judeţului Călăraşi); Vlaşca (în loc de 
Giurgiu); Muscel (din jumătatea nord-estică a judeţului Argeş); Romanaţi (prin separarea de judeţul Olt); 
Caraş şi Severin (prin dezmembrarea judeţului Caraş-Severin şi a părţii estice a judeţului Timiş) şi Târnava, în 
inima Transilvaniei, prin secesiunea unor teritorii din actualele judeţe Mureş, Alba şi Sibiu. Capitala, împreună 
cu zona limitrofă, suprapusă actualului judeţ Ilfov ar urma să formeze „Districtul Bucureşti”, cu statut de 
judeţ, situaţie similară cu statutul capitalei unor state federale (S.U.A., Canada, Brazilia, Australia, India, 
Germania etc.). Gradul de fragmentare administrativă ar urma astfel să se mărească de la 41 structuri 
administrative de nivel departamental în prezent, la 48 (47 judeţe şi „Districtul” Bucureşti), grupate în 8 
regiuni, parţial suprapuse provinciilor istorice. La nivel microteritorial este propusă înfiinţarea a 255 
comune noi (prin desprinderea unor sate din actualele comune) şi investirea cu statut urban a 70 localităţi 
(dintre care 6 „oraşe satelit” ale Capitalei).  

Dar se poate oare realiza o corelaţie directă între mărimea colectivităţilor locale şi gradul de prosperitate a 
acestora? Numeroase exemple din spaţiul vest-european şi chiar din România demonstrează că NU. Cât despre 
principiul subsidiarităţii, invocat, considerăm că aplicarea lui este viabilă doar pentru anumite categorii de 
servicii şi în condiţiile unei schimbări radicale a mentalităţii funcţionarilor publici, fapt ce s-a dovedit a fi 
extrem de dificil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Pe lângă lucrările publicate în revistele ştiinţifice geografice (Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, Revista 
Geografică), o serie de articole cu această temă au fost publicate şi în cotidiene româneşti de largă circulaţie (în special în ziarul 
„România Liberă”). Dintre acestea amintim: Procesul comunismului. Reorganizarea teritorial-administrativă, parte a acţiunii de 
ştergere a memoriei naţionale, interviu cu Prof. dr. Ion Iordan, România Liberă, 8 august 1991; Judeţele, comunele şi satele 
abuziv desfiinţate. Dreptul la funcţionalitate, autor Ion Iordan, România Liberă, 1 octombrie 1993. 
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B.1.3. : Iordan, 2003 – în broşura România, încotro ? Regionalizare. Cum ? Când ? Structuri administrativ-
teritoriale în România, CD Press Bucureşti. 
(hartă redesenată şi comentată, R. Săgeată - 2006)    
 

 
1. Judeţe păstrate în limite actuale, 2. Judeţe interbelice, 3. Judeţe noi (propuse), 4. Judeţe cu modificări ale limitelor (atât faţă de 
cele actualem cât şi faţă de cele interbelice), 5. Divizări ale juddeţelor actuale, 6. Limite de judeţe, 7. Limite de provincii istorice, 

8. Graniţă de stat. 
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B 2 : Optimizarea organizării administrativ-teritoriale ca necesitate a aderării României la 
Uniunea Europeană  
 
 

 Depunerea candidaturii de aderare a României la Uniunea Europeană la 22 iunie 1995, a deschis 
calea negocierilor privind adoptarea aquis-ului comunitar. Aceasta a făcut ca la nivelul structurilor 
administrative să se impună o nouă direcţie de abordare: orientarea spre constituirea unor noi unităţi 
macroregionale similare primelor nivele teritorial-statistice ale Uniunii Europene. Încă din primăvara 
anului 1999 s-a pus problema reducerii la jumătate a numărului de judeţe, pornindu-se de la argumentul 
eficientizării administraţiei prin reducerea cheltuielilor şi simplificarea birocraţiei, în condiţiile în care 
unele din actualele judeţe, slab dezvoltate, nu ar putea face faţă cu succes cerinţelor autonomiei locale. În 
aceste condiţii, noile judeţe, ar urma să aibă o suprafaţă medie dublă, de peste 10 000 km2, ceea ce ar 
însemna cam jumătate din cea a regiunilor franceze sau a comunităţilor autonome spaniole sau două 
treimi din suprafaţa regiunilor italiene şi o populaţie de circa 1 milion de locuitori, sub jumătate faţă de 
populaţia medie a regiunilor din cele trei state. Nu a fost însă sugerat un decupaj concret al celor 20 de 
judeţe, avansându-se doar ipoteza fuziunii judeţelor Tulcea şi Constanţa (Popescu, 1999, p. 137). 

 O altă propunere de regionare, mai puţin costisitoare din punct de vedere al fondurilor alocate de 
la buget, ar fi fost transformarea celor 8 regiuni de dezvoltare în structuri administrative de nivel regional, 
care ar fi urmat să funcţioneze o perioadă de timp în paralel cu judeţele, urmând ca după integrarea 
României în Uniunea Europeană, judeţele să fie desfiinţate14. 

 Implementarea regiunilor de dezvoltare în 199715 şi legifearea acestora în 1998 a rezolvat parţial 
această dispută, cele 8 regiuni de dezvoltare de nivel NUTS 2 rezolvând problema raportării statistice la 
nivel european, însă nu au fost investite cu statut administrativ.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 Această direcţie de abordare a regionalizării în România a fost afirmată în cadrul unui seminar organizat la Sinaia (în 
septembrie 2002) de către Mihai David, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, fiind susţinută şi de premierul de 
atunci, Adrian Năstase. 
15 Prin Carta Verde. Politica de dezvoltare regională în România, sub egida Guvernului României şi al Comisiei Europene, prin 
Programul PHARE. Acest document a fost precedat de studiul Disparităţi regionale în România 1990-1994, elaborat de Grupul 
de Consultanţă RAMBØLL şi finanţat prin Programul PHARE – Politici regionale. 
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B 3. Regionare pornind de la identitatea etnică şi culturală. Propunerea lui Sabin Gherman 
 

În paralel cu aceste două tendinţe majore de optimizare a structurilor administrativ-teritoriale, s-a pus şi 
problema transformării României într-un stat regional prin exacerbarea diferenţierilor etnice şi culturale 
dintre provinciile istorice. Iniţiativa a fost lansată la Cluj-Napoca de către Liga Transilvania–Banat, prin 
preşedintele acesteia, Sabin Gherman şi are ca obiectiv organizarea României în şapte regiuni autonome: Banat, 
Bucovina, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania, avându-se la bază modelul spaniol al 
comunităţilor autonome. Acestea ar urma să fie guvernate de către o Cameră Regională, condusă de un 
guvernator, aleasă prin vot universal care ar urma să deţină putere legislativă secundară, cu clauză de 
competenţă generală în regiune. Proiectul a fost reluat ulterior sub forma unui memorandum16 ce propune 
înfiinţarea unor consilii şi parlamente regionale care ar urma să funcţioneze în oraşele reşedinţă ale regiunilor. 
Decupajul regional ar urma să aibă la bază identitatea istorică şi social-culturală precum şi caracteristicile 
economice ale unităţilor teritoriale, implementarea sa urmând să necesite modificarea Constituţiei. Deşi iniţiatorii 
proiectului subliniază faptul că acesta nu are un caracter secesionist sau iredentist, structura lor etnică şi 
profesională ridică serioase semne de întrebare asupra caracterului apolitic şi imparţial al acestuia. 

Tabel. Structura etnică şi profesională a iniţiatorilor celui de-al doilea proiect (memorandum) de 
regionalizare a României 

STRUCTURA  
PROFESIONALĂ 

STRUCTURA ETNICĂ 
ROMÂNI MAGHIARI 

Artişti plastici - 1 
Scriitori 3 - 
Istorici 1 - 

Politologi - 3 
Sociologi 1 - 
Publicişti 1 1 
TOTAL 6 5 

 
Se remarcă ponderea mare a politologilor (3) - toţi aparţinând minorităţii maghiare din Transilvania, în 

vreme ce dintre cei 6 intelectuali români semnatari ai memorandum-ului, majoritatea (4) sunt scriitori şi publicişti. 
În condiţiile în care şi la nivelul conducerii politice a UDMR se contestă caracterul naţional al României, 
argumentându-se existenţa minorităţilor etnice, demersul poate fi justificat. Considerăm însă că un stat 
poate fi considerat naţional atunci când naţiunea dominantă se află în majoritate absolută (peste 50% din 
populaţia totală); absenţa minorităţilor etnice într-un stat fiind o utopie. Toate statele lumii democratice 
admit existenţa pe teritoriul lor a unor grupuri etnice minoritare, fie ca urmare a translaţiei graniţelor pe 
parcursul timpului, fie ca urmare a fluxurilor migratorii. Globalizarea tehnologică şi informaţională nu poate 
exclude schimburile etnice şi culturale. 

Suntem de acord că regiunile istorice reprezintă structurile teritoriale cele mai bine individualizate 
ale spaţiului românesc, însă toate se circumscriu aceleiaşi omogenităţi etnice, lingvistice şi culturale. Nu 
se poate vorbi de o limbă sau cultură moldovenească, diferită de una olteană sau bănăţeană, aşa cum 
limba şi cultura catalană sau cea bască este diferită de cea a populaţiei majoritare spaniole. Prin urmare, 
aplicarea modelului spaniol de regionare asupra spaţiului românesc, făcându-se abstracţie de diferenţierile 
majore existente între comunităţile autonome spaniole şi provinciile istorice din România considerăm că 
este o soluţie nerecomandabilă, putând genera tensiuni şi conflicte etnice şi sociale. Autonomia locală ar 
trebui să aibă în vedere în primul rând o autonomie financiară a colectivităţilor teritoriale locale şi o 
descentralizare a serviciilor şi mai puţin să fie orientată în direcţia unei autonomii pe criterii etnocratice.  
 
                                                             
16 Semnatarii acestui proiect sunt intelectuali români şi maghiari, majoritatea din Transilvania: Antik Sándor - artist plastic; Alexandru Cistelecan, 
Caius Dobrescu, Traian Ştef, Daniel Vighi - scriitori; Ovidiu Pecican - istoric; Marius Cosmeanu - sociolog; Szokoly Elek, Hadházy Zsuzsa, 
Ágoston Hugó - politologi, Molnár Gusztáv şi Mircea Boari - publicişti. Iniţiativa acestui memorandum a aparţinut publicaţiei bilingve româno-
maghiare „Provincia” fiind ulterior difuzată prin intermediul cotidianului „Kronika” şi al agenţiei „Mediafax”. Din acest grup de iniţiativă se 
remarcă lipsa totală a geografilor, în condiţiile în care regionarea administrativă este o acţiune preponderent geografică. 
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B. 4. Funcţionalitatea teritorială – criteriu pentru optimizarea organizării administrativ-
teritoriale a României (Radu Săgeată) 
 

 
 

Centrele de convergenţă regională şi structurile administrativ-teritoriale propuse 
 

1. Relaţii de subordonare, 1 a. Relaţii de subordonare difuză, 2. Relaţii de cooperare, 3. Conurbaţie / Interurbaţie,                
4. Centru polarizator principal, 5. Centru polarizator secundar, 6-7. Reşedinţe administrative de nivel subregional 

(judeţean, local), 8. Limită de unitate NUTS II (macroregiune), 9. Limită de unitate NUTS III (judeţ), 10. Limită de 
unitate NUTS IV (locală). 

 
Argument 

 Evoluţia sistemului urban românesc în ultimii 50 de ani a determinat mutaţii ample la nivelul 
relaţiilor dintre aşezările umane prin orientarea preferenţială a investiţiilor spre anumite centre urbane 
(într-o primă fază spre reşedinţele de regiuni, iar după 1968 spre noile reşedinţe de judeţ), fapt ce a contribuit 
la o redimensionare a zonelor de influenţă urbană.        
 La nivel macroteritorial, pentru simplificarea implementării politicilor de dezvoltare regională, s-a 
impus necesitatea identificării unităţilor administrative limitrofe cu profiluri economico-sociale 
asemănătoare şi gruparea acestora în provincii istorice, bine individualizate în decursul timpului pe baza 
tradiţiilor, complementarităţilor economico-sociale şi a patrimoniului cultural şi spiritual comun. 
Funcţionalitatea acestora este proiectată în psihologia locuitorilor; regiunea devine astfel spaţiu mental, 
spaţiu de raportare a identităţii locuitorilor, al comuniunii dintre om şi mediul său de viaţă, element 
fundamental în durabilitatea oricărei structuri spaţiale. Spaţiile mentale sunt în acelaşi timp spaţii 
funcţionale, dar şi spaţii de omogenitate etnică şi culturală; spaţii structurate de jos în sus, pe baza relaţiilor 
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dintre colectivităţile locale.         
 Regiunile europene sunt, în cea mai mare parte a lor, spaţii mentale constituite în decursul unui 
îndelungat proces istoric, identitatea regională a locuitorilor fiind, în unele cazuri, mai puternică decât cea 
naţională (cazul Flandrei şi Valoniei în Belgia, al landurilor germane şi austriece, al regiunilor italiene şi 
franceze sau al comunităţilor autonome spaniole). De aceea, considerăm că regiunile care au ajuns la stadiul 
de spaţii mentale sunt cele mai viabile pentru a fi investite cu statut administrativ. Teritoriul românesc 
este structurat în trei tipuri de spaţii mentale, corespunzătoare a trei nivele spaţiale distincte: 
macroteritorial (provinciile istorice), mezoteritorial („ţările” istorice) şi microteritorial, asociat localităţii 
de origine a individului.          
 Iată de ce, prin prezentul demers se propune un decupaj administrativ după un sistem regional, pe baza 
provinciilor istorice, ce corespund unor spaţii mentale puternic individualizate, cu relaţii funcţionale 
(infrastructură şi sisteme de interacţiune umană) bine individualizate, al căror rol ar trebui amplificat. 
Nivelul inferior ar urma să fie reprezentat de cel judeţean şi în unele cazuri, de cel subdepartamental, 
similar plaselor interbelice. 

 
Metodologia regionării 

Pentru stabilirea configuraţiei decupajului administrativ propus, s-a avut în vedere parcurgerea a 
trei etape distincte:          
 I. Identificarea centrelor de convergenţă regională şi locală capabile de a fi investite cu funcţie 
administrativă, pe nivele ierarhice, în funcţie potenţialul lor de polarizare17. Selectarea acestora a fost realizată pe 
baza antecedentelor istorice şi a poziţiei lor în sistemul urban, fiind individualizate 4 eşantioane (E1 - E4):  
 E1 – foste reşedinţe de regiune, între 1950 şi 1968, fiind excluse oraşele care şi-au pierdut acest 
statut în 1952 şi 1956. Este categoria de centre urbane care şi-au păstrat continuu, pe tot parcursul 
secolului al XX-lea, funcţia de centre administrative de prim rang;    
 E2 – reşedinţe de judeţ actuale, investite sau reinvestite cu acest statut prin reorganizarea 
administrativă din 1968. Majoritatea acestora au fost centre administrative şi în perioada interbelică, unele 
fiind şi reşedinţe de regiune între 1950-1952 şi chiar între 1952-1956 (Arad şi Bârlad). Toate însă şi-au 
pierdut între 1956 şi 1968 statutul de centre administrative regionale sau departamentale, cu repercusiuni 
negative asupra dinamicii lor economico-sociale;      
 E3 – foste reşedinţe de judeţ între 1925 şi 1950, care nu au mai fost reinvestite ulterior cu acest statut. 
Pentru cea mai mare parte a lor, consecinţa a constat într-o evoluţie stagnantă, adesea chiar regresivă, în pofida 
încercărilor de reabilitare prin investirea cu statut de municipiu, sau / şi prin localizarea preferenţială a unor 
investiţii industriale, ce a determinat dezechilibre la nivelul ecosistemelor urbane respective;   
 E4 – potenţiale centre administrative de nivel local, oraşe a căror potenţial actual le poate permite 
să-şi oficializeze şi din punct de vedere administrativ rolul de centre de convergenţă locală. Sunt în general 
centre urbane cu peste 30 000 locuitori, declarate municipii după 1990, cu unele excepţii, care prin 
potenţialul lor de poziţie (situate în arii depresionare, în zone profund rurale sau cu un grad redus de 
accesibilitate - Sulina, Calafat, Brad, Vatra Dornei, Urziceni ş.a.) pot constitui nuclee de polarizare 
pentru mari suprafeţe. Dintre acestea au fost înlăturate centrele urbane cu potenţial de poziţie restrictiv, situate 
în apropierea unor centre de polarizare regională sau locală (Mangalia, Câmpia Turzii, Aiud, Orăştie, Năvodari, 
Mioveni ş.a.). 

 II. Stabilirea ariilor de polarizare ale centrelor urbane selectate, pe baza distanţelor rutiere şi feroviare 
dintre acestea şi aşezările limitrofe. În cazul în care legătura se realizează prin mai multe variante, au fost 
avute în vedere distanţele pe căile de acces de categorie superioară. S-a ţinut seama, indirect şi de favorabilităţile şi 
restricţiile naturale (configuraţia reliefului şi dispunerea reţelei hidrografice), ce determină configuraţia reţelelor de 
comunicaţie. În funcţie de distanţa faţă de nucleul urban polarizator, actualele unităţi administrative (comune şi 
oraşe) au fost grupate astfel:          
 - situate în imediata vecinătate a centrului urban polarizator (sub 10 km), majoritatea acestora fiind foste 

                                                             
17  Evaluarea potenţialului de polarizare s-a făcut ţinându-se seama de trei categorii de potenţial: demografic, 
economic şi de poziţie. 
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comune suburbane;           
 - unităţi administrative intens polarizate (sub 25 km distanţă faţă de centrul urban polarizator), gradul de 
polarizare fiind dependent de potenţialul de polarizare al acestuia;    
 - unităţi administrative cu grad mediu de polarizare (între 25 şi 50 km distanţă de nucleul 
polarizator), categorie în care se înscriu majoritatea aşezărilor rurale şi a oraşelor mici, în cadrul acestora apărând 
nuclee de polarizare locală secundară;        
 - unităţi administrative slab polarizate, situate la peste 50 km distanţă faţă de nucleul urban 
polarizator, ce definesc ariile profund rurale, de polarizare difuză.     
 Pe această bază fost individualizate 14 areale de polarizare difuză în raport de potenţialele centre 
administrative: Câmpia Brăilei, Munţii Măcinului şi Podişul Casimcei, Dobrogea de sud (la sud de Valea 
Casimcei), Bărăganul ialomiţean, Câmpia Găvanu – Burdea, Sudul şi vestul Câmpiei Olteniei şi Piemontul 
Getic, Munţii Locvei şi Munţii Almăjului, Vestul Câmpiei Timişului, Sudul Câmpiei Timişului, Munţii Apuseni 
şi Câmpia Crişurilor, Jumătatea nordică a Carpaţilor Orientali, Jumătatea estică şi sudică a Câmpiei 
Moldovei, Colinele Tutovei şi partea vestică a Podişului Central Moldovenesc, Carpaţii şi Subcarpaţii de 
Curbură, Podişul şi Câmpia Covurluiului. Pentru a se realiza o evaluare cât mai aproape de situaţia reală a 
zonelor de influenţă a potenţialelor centre administrative, decupajul rezultat pe baza distanţelor rutiere a fost 
corelat cu gradul de accesibilitate la reţeaua feroviară. Dat fiind faptul că unele dintre oraşele selectate ca 
potenţiale centre administrative sunt situate în ariile periferice actualelor judeţe (mai ales cele din 
eşantioanele E3 şi E4), zonele lor de influenţă transced limitele structurilor administrative actuale.  

 III. Cuantificarea relaţiilor existente între centrele urbane considerate viabile pentru a fi investite cu 
funcţie administrativă (eşantioanele E1–E4). Au fost individualizate trei tipuri de relaţii: subordonare, competiţie şi 
indiferenţă, pe baza cărora structurile teritoriale rezultate pe baza ariilor de polarizare ale acestora au fost ierarhizate 
pe nivele administrative. Astfel, relaţiile de subordonare de la nivelul centrelor urbane au determinat relaţii de 
integrare la nivelul structurilor teritoriale polarizate, acestea generând nivele administrative inferioare (judeţene şi, 
în unele cazuri subjudeţene), iar cele de competiţie şi indiferenţă, relaţii de fragmentare, conturând limitele dintre 
structurile administrative de nivel superior (regional).  
 
Analiza regională a decupajului propus 
 Pentru o analiză macroteritorială a decupajului administrativ propus, am luat ca bază de pornire 
regiunile istorice, structuri teritoriale care s-au conturat cel mai bine de-a lungul timpului ca spaţii 
omogene funcţional, dar şi ca spaţii mentale şi spaţii percepute (Cocean, 2002). Pe fundamentul acestora, 
pornind de la relaţiile stabilite la nivelul sistemelor regionale de aşezări şi de la distanţele rutiere dintre 
centrele comunale şi nucleele de polarizare locală au fost individualizate 10 structuri macroregionale pe care 
le-am considerat viabile pentru a fi investite cu statut administrativ de nivel regional (NUTS II).  
 Pentru spaţiul reunit al Moldovei şi Bucovinei, centrele de convergenţă regională sunt Iaşi şi Galaţi. Alte 
două oraşe foste reşedinţe de regiuni (Bacău şi Suceava), pot constitui, datorită potenţialului lor de poziţie, 
centre coordonatoare de echilibru, capabile să preia funcţiile celor două nuclee regionale, dispuse 
periferic, şi de a le redistribui în teritoriu.        
 Nordul regiunii se caracterizează printr-o fragmentare intensă generată de numeroasele oraşe foste 
reşedinţe administrative între 1925 şi 1950, care îşi revendică reinvestirea cu acest statut: Rădăuţi, Câmpulung 
Moldovenesc şi Fălticeni în judeţul Suceava şi Dorohoi în judeţul Botoşani. Subordonarea care se manifestă 
astăzi între aceste oraşe şi actualele centre administrative necesită constituirea unor unităţi administrative de nivel 
subdepartamental, care să includă spaţiul rural polarizat de acestea. Elementul central în structurarea 
spaţială, pentru această zonă, este dat de binomul urban Suceava-Botoşani, aflat în relaţie de 
complementaritate funcţională, spre care gravitează sistemele locale de aşezări umane. Prin urmare, am 
considerat oportună constituirea unei structuri administrative macroregionale care să reunească sistemele 
de aşezări polarizate de cele două nuclee urbane. La nivel departamental, Vatra Dornei şi comunele din 
Depresiunea Dornelor şi din zona montană limitrofă acesteia gravitează către Câmpulung Moldovenesc, tendinţa 
fiind de a îngloba acest areal într-o structură administrativă montană subordonată Câmpulungului.  
 Similar, pentru spaţiul central-moldovenesc, relaţiile existente între Roman şi Paşcani necesită 
înglobarea spaţiului rural polarizat de Paşcani într-o structură administrativă coordonată de Roman, iar 
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spaţiul rural polarizat de Oneşti, într-o structură de nivel subdepartamental, coordonată de Bacău. Pe teritoriul 
actualului judeţ Vaslui, pe lângă reşedinţă, alte două municipii foste reşedinţe de judeţ îşi revendică reinvestirea 
cu această funcţie: Bârlad şi Huşi. Relaţia de competiţie existentă între Bârlad şi Vaslui, asociată cu poziţia 
periferică a municipiului Bârlad în cadrul judeţului, determină atracţia în zona sa de influenţă a aşezărilor 
rurale din nordul judeţului Galaţi, justificând constituirea unei noi unităţi administrative de nivel judeţean 
(Tutova) coordonată de Bârlad. Prin contrast, municipiul Huşi este subordonat net Vasluiului, iar poziţia sa 
marginală, aproape de frontieră şi pe o cale secundară de acces îi diminuează considerabil zona de influenţă; în 
consecinţă, structura administrativă constituită pe baza acestei zone de polarizare a fost inclusă în judeţul 
Vaslui. La nivel macroteritorial, potenţialul de poziţie avantajează net municipiul Bacău care tinde să preia 
o parte din funcţiile Iaşilor, de metropolă regională, pentru a le redistribui în teritoriu. Structura regională care 
ar putea fi constituită pe baza sistemului de relaţii Iaşi - Bacău ca nuclee urbane polarizatoare ar putea 
include 6 potenţiale judeţe: Iaşi, Roman, Neamţ, Bacău, Vaslui şi Tutova.     
 În sud, prin dezvoltarea conurbaţiei bipolare Galaţi - Brăila, tinde să se contureze un nucleu polarizator 
unitar pentru spaţiul a trei judeţe: Covurlui (Galaţi), Brăila şi Putna (Vrancea), pe fundamentul cărora ar putea fi 
constituită o altă structură administrativă de nivel regional, care să transceadă deci, limita istorică a spaţiului 
moldovenesc. Dată fiind subordonarea evidentă a municipiului Tecuci faţă de Galaţi, judeţul Covurlui18 ar 
urma să fie constituit din două unităţi de nivel subdepartamental: Galaţi şi Tecuci; municipiul Tecuci nu 
şi-ar putea asuma în mod eficient coordonarea unei unităţi administrative de nivel judeţean.  
 Muntenia, cu excepţia judeţului Brăila, ar urma să constituie o singură unitate de nivel regional, polarizată 
de Bucureşti, alcătuită din 7 judeţe, ca unităţi de rang inferior: Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Prahova 
şi Teleorman.           
 Se impune o abordare diferită pentru Capitală şi zona sa de influenţă într-o unitate administrativă 
corespunzătoare zonei metropolitane a Bucureştiului (care ar îngloba structurile administrative constituite 
pe baza zonelor de polarizare ale municipiilor Giurgiu, Olteniţa şi Urziceni).    
 Judeţul Ialomiţa prezintă o structură bipolară datorită existenţei a două centre polarizatoare: 
Călăraşi şi Slobozia, care tind să genereze forţe centrifuge culminând cu fragmentarea spaţială. Judeţele 
Teleorman şi Argeş prezintă structuri relativ similare, însă cu trei centre municipale, pe baza cărora ar 
putea fi create structuri administrative subordonate. De asemenea, municipiul Râmnicu Sărat ar putea fi 
reinvestit cu funcţie administrativă într-o structură subdepartamentală inclusă în judeţul Buzău. La nivelul 
judeţului Teleorman, subordonarea ar avea însă un caracter relativ, dificultăţile economice ale centrului 
Alexandria putând oricând transforma relativa subordonare a municipiilor Turnu Măgurele şi Roşiori de 
Vede într-o relaţie de competiţie care ar genera forţe centrifuge la nivelul structurilor subdepartamentale 
polarizate de acestea. Dobrogea este provincia istorică care a înregistrat cele mai puţine schimbări 
administrative în decursul ultimului secol, judeţele Constanţa şi Tulcea demonstrându-şi viabilitatea de-a lungul 
timpului. De aceea, în decupajul propus, spaţiul dobrogean ar urma să se constituie într-o structură 
administrativă de nivel regional. Totuşi, datorită importanţei şi problemelor specifice care impun un cadru 
coerent de abordare, ar fi necesar instituirea unui statut administrativ distinct pentru Delta Dunării şi 
pentru litoralul Mării Negre, subordonat autorităţilor locale regionale.     
 Oltenia, caracterizată la rândul său printr-o mare omogenitate spaţială şi funcţională, poate constitui o 
singură unitate administrativă regională, polarizată de Craiova. O situaţie distinctă se prezintă în judeţul 
Olt: dezvoltarea explozivă a Slatinei (mai ales după 1968) i-a accentuat rolul coordonator în raport de 
Caracal (fenomen concretizat prin creşterea indicelui de hipertrofie de la 0,98 - în 1968, la 2,23 în 
prezent). Caracal şi Drăgăşani, prin funcţia lor de nuclee de polarizare locală (pentru spaţiul central-sudic, 
respectiv nordic al judeţului) s-ar putea constitui în centre administrative de nivel subdepartamental. Prin 
urmare, constituirea judeţului s-ar putea realiza prin unificarea a trei subunităţi: una centrată pe Drăgăşani 
în nord, aflată în netă subordonare faţă de Slatina, alta polarizată de Slatina ce ar reprezenta elementul 
structurant pentru întregul judeţ şi o a treia, centrată pe Caracal ce ar cuprinde jumătatea sudică a 
judeţului. În judeţul Dolj, distanţa mare dintre Craiova şi Calafat (87 km) impune delimitarea unei mici 
                                                             
18 Am considerat mai adecvată denumirea „Covurlui” datorită faptului că actualul judeţ Galaţi se suprapune în cea mai mare 
parte peste Câmpia Covurluiului şi Podişul Covurluiului, Municipiul Galaţi având o poziţie marginală. 
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subunităţi administrative periferice în sud-vest, polarizată de Caracal.      
 În modelul de optimizare propus, Banatul s-ar extinde administrativ şi la nord de Mureş, 
incluzând teritoriul administrativ a patru judeţe: Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Hunedoara. Elementul 
structurant al regiunii astfel constituite este dat de relaţiile de cooperare dintre Timişoara şi Arad, principalele 
nuclee polarizatoare regionale. În judeţul Caraş-Severin, trei oraşe şi-ar putea revendica statutul de centru 
administrativ: Reşiţa, actuala reşedinţă (oraş dezvoltat mai ales în perioada 1945-1990), Caransebeş (oraş care nu 
a deţinut niciodată funcţie administrativă, dar care este avantajat ca urmare a poziţiei geografice - nod feroviar şi 
aerian) şi Oraviţa (cel mai mic dintre fostele reşedinţe de judeţ şi singurul care nu a fost investit cu statut de 
municipiu). Aceste oraşe pot îndeplini funcţii de centre polarizatoare pentru trei unităţi subdepartamentale relativ 
echilibrate. De asemenea, tot fragmentat este şi spaţiul timişan: partea sa centrală şi vestul gravitează către 
Timişoara, centrul polarizator al întregii macroregiuni banatice, în vreme ce estul se orientează către Lugoj, vechea 
reşedinţă a judeţului Severin, oraş subordonat Timişoarei. Spaţiul hunedorean, centrat pe interurbaţia Deva - 
Hunedoara, deşi aparţine istoric Transilvaniei, este strâns legat prin specializarea industrială de 
minereurile de fier din Munţii Poiana Ruscă şi de siderurgia reşiţeană, fapt ce favorizează axa de 
gravitaţie către Banat şi Timişoara.        
 Nord-vestul ţării, ce reuneşte judeţele Maramureş şi Satu Mare alcătuieşte o altă unitate de nivel 
regional, structurată prin relaţiile de cooperare dintre reşedinţele celor două judeţe actuale judeţe Baia Mare şi 
Satu Mare.           
 Spaţiul maramureşean este divizat prin existenţa obstacolelor orografice care separă cele două 
entităţi istorice, coordonată fiecare de către un nucleu polarizator: Sighetu Marmaţiei pentru Maramureşul propriu-
zis (Depresiunea Maramureşului), fosta reşedinţă de judeţ şi Baia Mare, actualul centru administrativ, oraş 
dezvoltat pe baza industriei minereurilor neferoase, mai ales după 1950. Similar, în judeţul Satu Mare a fost 
individualizată o subunitate polarizată de Carei, subordonată municipiului Satu Mare.    
 Transilvania este cea mai mare dar şi cea mai divizată provincie istorică a ţării: 10 judeţe cu 24 
unităţi subdepartamentale. În spaţiul transilvan au fost individualizate două potenţiale structuri 
administrative macroteritoriale de tip regional: una polarizată de municipiul Cluj-Napoca, alta structurată prin 
relaţiile complexe de cooperare dintre Braşov şi Sibiu.      
 Partea centrală şi nord-vestică a Transilvaniei, inclusiv Crişana, reunind 6 judeţe (Cluj, Sălaj, Bistriţa-
Năsăud, Mureş, Alba şi Bihor) gravitează către Cluj-Napoca, metropolă regională cu funcţii complexe, a 
cărei rază de polarizare se întinde difuz până la Oradea, Sibiu şi Baia Mare. Spaţiul Crişanei, polarizat de 
municipiul Oradea, se află într-o relativă subordonare faţă de Cluj-Napoca. Lipsa unor centre urbane 
importante, care să poată prelua din funcţiile Oradei pentru a le redistribui în teritoriu, face imposibilă 
individualizarea unor unităţi de nivel subdepartamental, nivelul local prezentând în schimb un mare grad 
de fragmentare.            
 Judeţele Alba, Mureş şi Cluj se caracterizează prin reţele urbane constituite dintr-un număr mare de 
oraşe de mărime medie: Blaj, Sebeş şi Cugir în judeţul Alba; Sighişoara, Reghin şi Târnăveni în judeţul 
Mureş; Dej şi Turda în judeţul Cluj. Sunt centre polarizatoare de importanţă locală, dar care se pot constitui în 
nuclee de polarizare pentru unităţi administrative de nivel subdepartamental. Datorită evidentei subordonări a 
acestora faţă de actualele centre administrative, procesele de fragmentare au un caracter relativ; acestea se manifestă 
numai prin existenţa unui mare număr de unităţi subdepartamentale, nu însă şi prin tendinţa de fragmentare a structurilor 
administrative de nivel departamental. Este şi situaţia judeţelor din sudul Transilvaniei, Sibiu şi Braşov, prin 
subordonarea municipiului Mediaş faţă de Sibiu, respectiv a Făgăraşului faţă de Braşov.   
 O situaţie relativ diferită se înregistrează în judeţul Harghita, unde cele două subunităţi (Ciuc şi 
Odorhei) au fost constituite pe baza zonelor de influenţă a două oraşe aflate în relaţie de competiţie: 
Miercurea Ciuc (dezvoltat intensiv în ultimii 50 de ani) şi Odorheiu Secuiesc (fosta reşedinţă a judeţului 
Odorhei).           
 Celor 11 potenţiale regiuni administrative delimitate pe baza ariei de polarizare a nucleelor de 
convergenţă regională şi a relaţiilor dintre acestea, li se pot atribui următoarele denumiri, ţinând seama de 
specificitatea provinciilor istorice în care se integrează:      
 I. Banat, polarizată de Timişoara, secundar de Arad;     
 II. Bucovina sau Moldova de Nord, axată pe cooperarea dintre Botoşani şi Suceava; 
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 III. Dobrogea, polarizată de Constanţa, secundar de Tulcea;     
 IV. Dunărea de Jos, polarizată de conurbaţia bipolară Galaţi-Brăila;   
 V. Maramureş, axată pe cooperarea dintre Baia Mare şi Satu Mare;    
 VI. Moldova, polarizată de Iaşi, secundar de Bacău;      
 VII. Muntenia, polarizată de Bucureşti;       
 VIII. Oltenia, polarizată de Craiova;        
 IX. Transilvania, ce include şi spaţiul Crişanei, polarizată de Cluj-Napoca;   
 X. Transilvania de Sud, bazată pe axa de cooperare Braşov – Sibiu; 
 XI. Zona Metropolitană Bucureşti, corespunzătoare zonei de influenţă directă a capitalei.  
 Denumirile celor două regiuni nordice (Bucovina şi Maramureş) au un grad mare de relativitate, 
acestea fiind atribuite unor structuri macroteritoriale ce depăşesc cu mult spaţiul regiunilor istorice 
propriu-zise. Specificul regional tradiţional al acestor spaţii ne determină însă să preferăm aceste denumiri 
unora impersonale, de tipul „Regiunea de Nord-Est” sau „Regiunea de Nord-Vest”. 
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B 5. Regiunile administrative, ca bază a unor noi regiuni administrative. Propunerea 
colectivului de geografi de la Cluj-Napoca (coord. Prof. univ. dr. Pompei Cocean)  
 
 

 
1. Teritorii ataşate noilor unităţi administrative, 2. Centre polarizatoare. 

 
 
 O altă propunere viabilă din punct de vedere al convergenţei cu actualele realităţi economico-
sociale, vine din partea unui colectiv de cadre didactice de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, coordonat de Prof. univ. dr. Pompei Cocean. Elaborată în urma unor studii multicriteriale privind 
dinamica teritorială a României, modelul de regionare propus are ca punct de plecare regiunile istorice, 
structuri teritoriale caracterízate printr-un grad mare de  funcţionalitate dobândită pe parcursul timpului. 
 Proiectul are la bază reorganizarea administrativă pe în 18 regiuni şi o regiune metropolitană, ce 
cuprinde capitala şi actualul judeţ Ilfov.  
 Decupajul teritorial ar rezulta din comasarea actualelor judeţe, cu excepţia judeţului Arad, 
împărţit între regiunile Banat (sudul) şi Crişana (nordul) şi a judeţului Olt, inclus în regiunile Teleorman 
(cea mai mare parte) şi Muntenia de Nord-Vest (partea nordică). Dacă în prima situaţie lucrurile par a fi 
clare, actualul judeţ Olt, constituit la limita dintre Oltenia şi Muntenia, tinde să graviteze către Oltenia, 
nicidecum către Teleoman sau Muntenia. La fel, actualul judeţ Vâlcea este mai legat de Oltenia, decât de 
Muntenia.           
 Pe de altă parte, unele dintre centrele administrative propuse, precum Alexandria sau Slobozia, 
oraşe dezvoltate hipertrofic în perioada socialistă şi cu economie în declin în prezent, ar putea avea 
serioase dificultăţi în a prelua statutul de centru coordonator al unei unităţi teritoriale de nivel superior 
actualelor judeţe. De asemenea, denumirea unităţilor propuse ridică únele semne de întrebare: există o 
Muntenie nordică şi alta de nord-vest, dar un şi una sudică, o Moldovă centrală, dar un una de nord sau de 
sud; un Mureş superior - suprapus practic fostei regiuni Mureş - Autonomă Maghiară (1960-1968), dar un 
şi unul inferior, o Transilvanie sudică (nu şi una nordică) etc.      
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B 6. Regiunile de dezvoltare, ca bază a noilor judeţe. Propunerea PDL 
 

 
 
 Sprijinită de preşedinţie, propunerea PDL are în vedere investirea celor opt regiuni de dezvoltare 
cu statut administrativ prin transformarea acestora în judeţe.      
 Deşi au fost delimitate pe baza unor analize multicriteriale (economice, sociale, culturale ş.a.) şi 
sunt definite prin relaţii funcţionale, regiunile de dezvoltare din România constituie agregări de unităţi 
administrativ-teritoriale de rang superior (judeţe), fără o identitate regională proprie, în condiţiile în care 
teritoriul României este structurat în ansambluri regionale cu personalitate istorică şi culturală distinctă 
(provinciile istorice), a căror funcţionalitate a fost demonstrată de-a lungul timpului. Constituite prin 
asocierea a 4 – 7 judeţe, actualele regiuni de dezvoltare, ce corespund nivelului statistic NUTS 2 se 
caracterizează prin mărimi demografice şi teritoriale comparabile19, oferind un bun cadru de raportare 
statistico-teritorială. La aceasta se adaugă faptul că în toate regiunile ţării există zone urbane cu industria 
destructurată şi zone rurale subdezvoltate, ambele generatoare de şomaj şi sărăcie.  
 Structura regiunilor de dezvoltare se bazează însă pe complementaritatea funcţională a judeţelor 
şi un pe omogenitatea lor, discrepanţele intraregionale fiind suprioare celor interregionale. Configuraţia 
lor se suprapune doar în parte regiunilor istorice (Oltenia, Banat), limitele unora dintre regiunile de 
dezvoltare separând judeţe între care există puternice fluxuri tradiţionale (judeţele din sudul Moldovei 
sunt mai legate funcţional de restul Moldovei decât de Dobrogea, după cum limitele ce separă 
Transilvania în două regiuni sau judeţele Brăila şi Buzău de restul Munteniei, corespund unor areale de 
maximă concentrare a fluxurilor economice şi demografice). Prin urmare, caracterul artificial al 
configuraţiei unora dintre actualele regiuni de dezvoltare le limitează considerabil gradul de viabilitate ca 
potenţiale structuri administrativ-teritoriale. 
                                                             
19 Cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, care în pofida suprafeţei reduse are o mărime demografică comparabilă cu 
celelalte regiuni de dezvoltare.  
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 Pe de altă parte, pe lângă actualele controverse privind unele limite ale actualelor regiuni de 
dezvoltare (separarea judeţelor din sudul Moldovei şi asocierea acestora cu cele din Dobrogea şi nord-
estul Munteniei sau limita ce separă cele două regiuni de dezvoltare aferente Transilvaniei), denumirile 
unora dintre cele opt noi „judeţe” nu numai că ar depersonaliza harta administrativă prin înlocuirea unor 
denumiri istorice, statornicite de-a lungul timpului, cu altele impersonale indicând puncte cardinale, dar ar 
statuta unele aberaţii teritoriale. Spre exemplu, din cele şase judeţe actuale ce al compune viitorul judeţ 
„Moldova de Sud”, doar două (Galaţi şi Vrancea) ar aparţine teritoriului istoric al Moldovei, în vreme ce 
principalul nucleu polarizator al Dobrogei (Constanţa) ar deveni capitală a Moldovei de Sud !!! In această 
situaţie, o denumire precum „Dunărea de Jos” considerăm că ar fi mai oportună pentru noua structură 
administrativă macroteritorială deoarece patru dintre cele şase judeţe actuale care o compun sunt riverane 
cursului inferior al Dunării.  
 

Viitoarele judeţe ale României. Propunerea PDL 
 

Judeţul Suprafaţa 
(km2) 

Populaţia 
(loc., 2010) 

Capitala PIB estimat în 2011 
 

(mld. lei) (%) 
Banat 32 034 1 940 187 Timişoara 13,55 9,95 

Bucureşti-Ilfov 1 811 2 231 961 Bucureşti 68,875 25,8 
Centru 34 100 2 638 809 Braşov 10,2 11,12 
Crişana 34 159 2 737 400 Cluj-Napoca 10,47 11,5 

Moldova de Nord 30 949 3 836 875 Iaşi 9,23 10,17 
Moldova de Sud 35 770 2 932 124 Constanţa 9,56 10,50 

Muntenia 34 450 3 485 759 Ploieşti 13,32 10,44 
Oltenia 31 211 2 394 895 Craiova 8,45 7,64 
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B 7. Propunerile reprezentanţilor minorităţii maghiare (UDMR şi PCM). Ţinutul Secuiesc 
şi rememorarea Dictatului de la Viena 
 
 Propunerile UDMR şi PCM, au ca numitor comun individualizarea politico-administrativă a 
Ţinutului Secuiesc prin unificarea judeţelor cu majoritate etnică maghiară (Harghita – 84,61% şi Covasna 
– 73,81%) cu judeţul Mureş (39,26% din total, populaţie maghiară), după modelul foste Regiuni 
Autonome Maghiare care a funcţionat între 1952 şi 1960. Următorii poli de importanţă demografică 
pentru UDMR ar urma să fie constituiţi din ansamblurile teritoriale formate din actualele judeţe Satu 
Mare (35,22% populaţie maghiară), Bihor (25,92%) şi Sălaj (23,07%) şi respectiv din judeţele Cluj 
(17,37% maghiari), Maramureş (9,06%) şi Bistriţa-Năsăud (5,89%).   
 Pe de altă parte, aceste decupaje readuc în discuţie frontiera stabilită în 1940 în urma Dictatului 
de la Viena, prin transformarea acesteia în limită politico-administrativă, fiind în deplin acord cu 
tendinţele manifestate la Budapesta de repunere în discuţie a frontierelor Ungariei din 1941. 
 

 
Reorganizarea administrativ-teritorială a României. Propunerea UDMR 

 

  
       Teritoriul intrat în componenţa Ungariei în urma                            Hartă propagandistică publicată 
                Dictatului de la Viena (30 aug. 1940)                 în Ungaria în 2010 ce face trimitere la frontierele din 1941 
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 Decupajul administrativ propus de UDMR şi intens sprijinit de oficialii politici de la Budapesta20 
are la bază 16 judeţe grupate în cinci macroregiuni, una dintre acestea (Macro-regiunea V) semănând 
izbitor cu teritoriul încorporat în Ungaria în urma Dictatului de la Viena, prin care România a fost silită să 
cedeze acesteia aproape jumătate din Transilvania (43 492 km2). 
 

Structura macroregiunilor propuse de UDMR 
 

Macroregiunea 
(NUTS II) 

Judeţe componente 
(NUTS III) 

Judeţe actuale 

I 1 Botoşani, Suceava. 
2 Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui. 
3 Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea.  

II 4 Constanţa, Tulcea. 
5 Bucureşti, Ilfov. 
6 Călăraşi, Ialomiţa. 
7 Giurgiu, Teleorman. 
8 Dolj, Olt, Mehedinţi. 

III 9 Gorj, Vâlcea. 
10 Argeş, Dâmboviţa, Prahova. 

IV 11 Arad, Caraş-Severin, Timiş. 
12 Alba, Hunedoara. 
13 Braşov, Sibiu. 

V 14 Covasna, Harghita, Mureş (Ţinutul Secuiesc). 
15 Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj. 
16 Bihor, Satu Mare, Sălaj. 

 
 Dacă formula celor opt judeţe propuse de PDL este apreciată de liderii maghiari ca o nouă formă 
de desfiinţare a majorităţii maghiare din secuime, radicalii maghiari reuniţi în Partidul Civic Maghiar 
(PCM) propun revenirea la vechile provincii şi voievodate istorice care au făcut parte din Ungaria Mare.  
In acest context, ei aduc în discuţie un decupaj administrativ prin care se propune înfiinţarea a 12 macro-
judeţe, prin comasarea actualelor judeţe. 
 Dacă regiunile istorice extracarpatice şi-au păstrat omogenitatea, fapt ce le asigură o bună 
funcţionalitate, spaţiul transilvănean a fost pternic fragmentat, în patru macroregiuni: Transilvania de 
Nord, Transilvania de Sud, Ţinutul Secuiesc şi Parţium, în vreme ce Maramureşul depăşeşte cu mult 
regiunea istorică propriu-zisă, fiindu-i ataşat şi judeţul Satu Mare. „Partium” este o denumire comună 
tradiţională folosită în Ungaria pentru a desemna o regiune istorică din România formată aproximativ din 
judeţele Arad, Bihor, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, care un era considerată ca făcând parte din 
Transilvania. In delimitarea propusă de PCM „judeţul Partium” este însă redus la actualele judeţe Arad, 
Bihor şi Sălaj. Numele provine din latinescul „Partium Regni Hungaricae”, ce desemna o porţiune din 
Regatul Ungariei care a fost transferată Principelui Ioan Sigismund de Transilvania prin Tratatul de la 
Speyer din 157021. 
 

                                                             
20 „Este o problemă de viaţă şi de moarte pentru etnicii maghiari ca regiunea istorică a Ţinutului Secuiesc şi judeţele 
populate de etnicii maghiari să rămână unite”, a declarat la Budapesta vicepremierul maghiar Zsolt Semjen. Ǐn 
replică la decupajul teritorial propus de PDL, prin care cele două judeţe cu majoritate etnică maghiară au fost 
asociate cu judeţe dominate de români în aceeaşi unitate administrativă, acesta declara că „România şi-a asumat 
angajamente internaţionale de a nu schimba forţat harta etnică”, iar propunerea PDL „reaminteşte de măsurile 
antimaghiare din vremea lui Nicolae Ceauşescu, când regiunea autonomă Mureş a fost desfiinţată”. Poziţia Ungariei 
este că, indiferent de modificări „realitatea” Ţinutului Secuiesc trebuie respectată, a declarat acesta (citat de Marius 
Vulpe în Evenimentul Zilei, http://www.evz.ro). Aceste afirmaţii sunt în deplin acord cu materialele propagandistice 
publicate în Ungaria ce contest Tratatul de la Trianon şi fac trimitere la hărţile Ungariei din 1910 şi 1941.    
21 Sursa: http://ro.wikipedia.org./wiki/Partium 
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B 8. Propunerile Academiei Române (coord. Acad. Păun Ion Otiman) 
 
 Faţă de propunerile menţionate anterior, la nivelul Academiei Române a fost elaborat studiul 
„Impărţirea administrativ-teritorială, dezvoltarea regională în Uniunea Europeană şi în România” 
(2013) sub coordonarea Acad. Păun Ion Otiman în care sunt propuse şase noi variante de regionalizare: 
patru noi şi două modele de optimizare a actualelor regiuni de dezvoltare. 
 Toate aceste propuneri pornesc de la cele trei mari regiuni istorice (Muntenia, Moldova şi 
Transilvania) – considerate NUTS 1, însă în nici un caz un sunt prezentate criteriile şi metodología pe 
baza căreia au fost făcute decupajele regionale la nivelul NUTS 3. De asemenea, toate aceste decupaje 
regionale au fost realizate prin comasarea actualelor judeţe în structuri teritoriale de nivel superior (NUTS 
2 şi NUTS 1), disfuncţionalităţile teritoriale de la nivelul judeţelor actuale nefiind luate în calcul. 
  
B 8.1. Varianta 1 de delimitare a regiunilor de dezvoltare 

 
NUTS 1 : Muntenia – 17 judeţe şi Municipiul Bucureşti; Moldova – 8 judeţe; Transilvania – 16 judeţe : 
suprapuse clar regiunilor istorice, prin comasarea actualelor judeţe; 
NUTS 2 :  
Muntenia – 5 regiuni : Dunăre (jud. TR, IF – care nu este riveran Dunării !, GR, CL, IL şi BR), delimitare 
discutabilă din cel puţin două motive : 1. separarea judeţelor riverane Dunării aferente Olteniei (OT, DJ şi 
MH) şi Banatului (CS); 2. separarea grupării urbane Galaţi-Brăila, care tinde să constituie un nucleu 
urban unitar, date fiind şi direcţiile de dezvoltare prevăzute – fiecare oraş către celălalt; Subcarpatică 
(jud. AG, DB, PH şi BZ), relativ omogenă ca potenţial natural; Dobrogea (jud. CT şi TL), de asemenea 
omogenă; Oltenia (jud. MH, GJ, DJ, VL şi OT), de asemenea omogenă şi Metropolitană Bucureşti 
(municipiul Bucureşti), care este numită impropriu „metropolitană” deoarece zona metropolitană 
Bucureşti este cu mult mai extinsă.  
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Moldova – 2 regiuni : Prut (judeţele „exterioare” ale Moldovei: BT, IS, VS şi GL) şi Siret (jud. 
„interioare” ale Moldovei: SV, NT, BC şi VR). Această delimitare este forţată nu numai datorită 
legăturilor puternice între judeţele „interioare” şi „exterioare” ale Moldovei, cât şi datorită caracterului 
alungit al celor două structuri teritoriale care limitează fluxurile între extremităţile acestora. Pe de altă 
parte, dacă în cazul regiunii Siret se poate vorbi de o axă viabilă de comunicare (rutieră şi feroviară), nu 
acelaşi lucru se poate spune în cazul regiunii Prut. 
Transilvania – 4 regiuni : Alba Iulia (jud. AB, HD, SB, BV şi CV), foarte alungită est-vest, discutabilă ca 
viabilitate; Someş (jud. CJ, SJ, BN, MS şi HR); Crişana-Maramureş (jud. BH, SM şi MM), de asemenea 
discutabilă ca viabilitate şi Banat (jud. AR, TM şi CS) – mult mai omogenă decât precedentele. 
 
B 8.2. Varianta 2 de delimitare a regiunilor de dezvoltare 

 
NUTS 1 : idem 
NUTS 2 : cu o deosebire faţă de decupajul propus la varianta 1 : Judeţele Giurgiu şi Ilfov trec de la 
regiunea Dunăre la regiunea Metropolitană Bucureşti, ceea ce face ca regiunea Dunăre să fie discontinuă 
teritorial şi mult mai puţin viabilă, iar configuraţia regiunii Metropolitană Bucureşti să fie mai apropiată 
de cea a zonei metropolitane Bucureşti, însă departe de a se suprapune peste aceasta; 

 
B 8.3. Varianta 3 de delimitare a regiunilor de dezvoltare 
 
NUTS 1 : idem 
NUTS 2 : cu o deosebire faţă de decupajul propus la varianta 1: în Transilvania au fost delimítate 

regiunile Mureş (compusă din jud. MS, SB, HR, CV, BV şi BN) şi Apuseni (compusă din jud. SJ, CJ, 
AB şi HD), în locul regiunilor Alba Iulia şi Someş, dovadă că şi autorii au înţeles caracterul artificial 
al delimitării celor două regiuni şi au propus o soluţie alternativă; 
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B 8.4. Varianta 4 de delimitare a regiunilor de dezvoltare 
 
NUTS 1 : idem 
NUTS 2 : asociază practic modificările de la varianta 2 cu cele de la varianta 3. 
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B 8.5. Varianta 5 de optimizare a structurii actualelor regiuni de dezvoltare 

 
 

NUTS 1 : Idem (Muntenia – 17 judeţe şi Municipiul Bucureşti; Moldova – 8 judeţe; Transilvania – 16 
judeţe : suprapuse clar regiunilor istorice, prin comasarea actualelor judeţe); 
NUTS 2 : Muntenia – 5 regiuni : Muntenia (jud. TR, GR, CL, IL, BR, AG, DB, PH, BZ); Ilfov (jud. IF şi 
Municipiul Bucureşti); Dobrogea (jud. TL şi CT) şi Oltenia (jud. MH, GJ, DJ, VL şi OT). Delimitările se 
suprapun regiunilor istorice, ceea ce le conferă un grad ridicat de omogenitate şi viabilitate teritorială, 
DAR este profund negeografic şi chiar neştiinţific să incluzi Muntenia, Oltenia şi Dobrogea în Muntenia ! 
Moldova – cu regiunea Moldova şi cele opt judeţe aferente Moldovei istorice şi Transilvania – cu 3 
regiuni : Transilvania (jud. MS, SB, HR, CV, BV, BN, CJ, AB şi HD); Crişana-Maramureş (jud. SJ, BH, 
SM şi MM) şi Banat (jud. TM, CS şi AR). Aceeaşi observaţie : delimitări suprapuse actualelor judeţe şi 
regiunilor istorice, DAR a include Banatul şi Crişana împreună cu Maramureşul în Transilvania este 
profund discutabil !  
 
 
B 8.5. Varianta 6 de optimizare a structurii actualelor regiuni de dezvoltare 
 
NUTS 1 : Idem 
NUTS 2 : cu o singură deosebire faţă de decupajul propus la varianta 5 : la nivelul Munteniei, judeţul 
Giurgiu „trece” de la „regiunea” Muntenia la „regiunea” Ilfov. 
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