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RISCURI POTEN IALE ÎN ZONELE DE FRONTIER

E. NAGY 

ABSTRACT. – Potential Riscs in Border Regions.  The paper defines the status 
of the border and border regions, gives a classification of border conflicts based 
upon the international scientific literature. In the second part we try to present a 
concrete case study to explore the practical manifestation of the possible riscs 
appearing in the Romanian-Hungarian border region (namely in the framework of 
the Carpathian Euroregion), where in the future the military conflicts will be 
rouled out under the circumstances of the euro-atlantic integration of both states. 
The most threatening riscs can cause functional disputes between the two country, 
first of all because the ecological catastrophes, like the cyanid pollution which was 
happend on January 2000. The other category of problems are rather disturbances 
than riscs, having a functional character too, regarding the competition between 
the central urban settlements of the border region concerning the main functions of 
these cities, the real reconciliation between the Romanian and Hungarian 
population, the international migration and the delaying of the full EU-
membership status of Romania and Hungary. 

1. Probleme de conceptualizare a frontierei. Trasarea 
frontierelor i posibilele riscuri care se pot ivi în urma acestora. 

Frontiera de stat de-a lungul istoriei a reprezentat una dintre elementele 
cele mai vulnerabile ale sistemului statal din punct de vedere social-economic, 
militar i – mai ales în perioada contemporan  – din ce în ce mai des din punct de 
vedere ecologic, al riscurilor de mediu. Frontiera de stat reprezint  prin defini ie
delimitarea spa iului terestru i marin care apar ine unui stat, respectiv stabilirea în 
spa iu a extinderii suveranit ii statale. Frontiera este o construc ie linear ,
continu , iar modalit ile de stabilire a grani ei se bazeaz  pe criterii multiple. Prin 
natura ei frontiera determin  constituirea în apropierea ei a unei regiuni specifice 
de frontier , cu caracteristici care o individualizeaz i o diferen iaz  net de zonele 
din interiorul statului, iar acesta se r sfrânge chiar i asupra identit ii locuitorilor 
din zonele de frontier . Este vorba de o identitate etno-cultural  care se manifest
mult mai evident, ea fiind provocat  de apropierea str inilor, o identitate care poate 
fi mult mai pu in con tientizat  în sânul popula iei care tr ie te în regiunile centrale 
ale unui stat, departe de influen ele exterioare. Regiunea de frontier  în accep iunea 
lui Hansen (citat de Béres, 2001) este un teritoriu a c rei via  social-economic
este puternic influen at de apropierea spa ial  a frontierei. El men ioneaz  dou
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tipuri a acestei regiuni: una e regiunea de frontier  propriu-zis  situat  de-a lungul 
frontierei de stat i caracterizat  prin prezen a for elor centripete, direc ionate c tre
aria central  a statului de care apar ine i din care rezult  pozi ia periferic  a ei; a 
doua este regiunea transfrontalier  a c rei influen  se resimte peste hotare fiind 
caracterizat  prin centrifugalitate i în loc de pozi ie periferic  are una central
devenind o zon  de stabilire a rela iilor spa iale interregionale. Euroregiunile din 
vestul Europei intr  în a doua categorie, iar cele din estul Europei (printre ele i
regiunea transfrontalier  româno-maghiar ) deocamdat  apar ine primei categorii. 

 Criteriile de stabilire a frontierei sunt de obicei politice i strategice mai 
ales prin prism  economico-militar , respectiv criterii etno-culturale. Pentru a 
în elege mai bine poten ialele conflicte generate de fixarea frontierei în introducere 
încerc m s  inventariem posibilele criterii de localizare a grani ei.

Trasarea frontierei de obicei are în vedere în mod concret controlul asupra 
unui teritoriu cât mai larg, considerat strategic din punct de vedere militar pentru 
îndep rtarea spa ial  a amenin rii militare asupra unui stat. Astfel, practic se 
creeaz  o zon  de tampon interior prin extinderea periferiei, care în cazul unui atac 
militar cre te siguran a zonelor centrale, care ad postesc centrele de comand  a 
ap r rii iar încerc rile de salvarea a independen ei sau a existen ei statale devin în 
aceste condi ii mult mai eficiente. Sub acest ra ionament este vital  a ezarea 
geografic  a capitalei, ea considerându-se de obicei a fi „motorul” sau 
„locomotiva” unui stat, ca un centru principal de decizie. Ocuparea capitalei de 
c tre for e str ine are i un mesaj sau o importan  simbolic , în consecin
ap rarea ei constituie o sarcin  primordial  pentru for ele armate aflate în 
defensiv . În caz de amenin are extern  real  pozi ionarea capitalei i expunerea ei 
fa  de pericolul inamic se consider  a fi un risc crescut. În acest context se 
materializeaz  rela ia centru-periferie în latura ei militar  pe lâng  semnifica ia
economic  clasic  a acestei rela ii abordat  în geografia economic , care presupune 
de obicei o periferie înapoiat , dependent i un centru avansat sub aspectul 
dezvolt rii economice. În acest sens în Europa putem cita ca exemple pentru 
capitale excentrice: Berlinul, Bratislava, Bucure tiul, Budapesta, Viena etc. Ca 
exemplu contrar putem aminti Madridul, care prin excelen  se afl  în centrul 
geometric al Spaniei. Se observ  o importan  mai accentuat  a frontieri terestre în 
rela ie cu pozi ia capitalei, principalele ora e situate de-a lungul coastelor maritime 
fiind mai pu in expuse pericolului n v lirii for elor armate inamice. Sub acest 
aspect am putea da ca exemplu cazul capitalei sud-coreene, Seulul aflându-se la o 
distan  de doar aproximativ 60 de km de linia de demarca ie între Coreea de Sud 
i Republica Popular  Democrat  Coreean . În cazul unui r zboi Seulul ar fi inta 

u oar  a unui atac nimicitor al armatei nord-coreene, o for  care dispune de un 
efectiv de peste un milion de militari. Acest atac ar veni în special din nord, dinspre 
linia de demarca ie fiind declan at  de for ele terestre i nu dinspre mare, capitala 
Seul fiind în aceea i timp i un ora  port. Un alt exemplu am putea lua din istoria 
modern  a Uniunii Sovietice, unde dup  revolu ia socialist  din 1917 capitala a fost 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

Riscuri i catastrofe Victor Sorocovschi 

258

mutat  din Sankt–Petersburg în Moscova. Motivul a fost – pe lâng  voin a
revitaliz rii economice a regiunilor din interior – ap rarea noii orânduiri sociale 
într-o capital  mult mai greu accesibil  trupelor interven ioniste.

Conflictele armate urmau s  se izbucneasc  de-a lungul unor frontiere 
puternic militarizate unde securitatea era amenin at  în mod continuu de cea mai 
mic  tenta ie de provocare. O astfel de zon  de frontier  era cel dintre fosta 
Republic  Federal  Germania i Republica Democrat  German , aici realizându-se 
contactul spa ial direct între cele dou  sisteme de alian  inamice de-a lungul 
cortinei de fier. Valoarea strategic  a ap r rii acestui sector de frontier  era cu atât 
mai mare încât distan a ei de Oceanul Atlantic era foarte redus, impunând un efort 
sporit de preg tire militar  din partea for elor NATO în fa a n v lirii în for  a 
trupelor din Tratatul de la Var ovia. Acest risc de securitate a dus la dec derea 
economic  marcant i la periferizarea accentuat  a zonei de frontier , a c rei 
urm ri nefaste s-a reu it înl tura cu greu chiar i dup  reunificarea german
(Buchholz, 1999; Grimm, 2000). În prezent o asemenea frontier  ultra-militarizat
i în consecin  cu risc sporit de „explozie” întâlnim doar între cele dou  Coree, 

unde grani a asemenea situa iei cortinei de fier din Europa r zboiului rece coincide 
cu un clivaj ideologic marcant. 

De asemenea, înlesnirea ap r rii frontierelor are la baz i trasarea lor 
inând cont de condi iile naturale existente – un alt criteriu de importan  major  în 

delimitarea teritoriilor. Se iau în vedere existen a barierelor morfologice (masive 
muntose) sau a obstacolelor hidrologice (fluvii largi, zone de mla tin ). Aceste 
frontiere naturale s-au format spontan înc  din perioada timpurie a istoriei, când 
primele forma iuni statale i-au fixat grani ele în mod evident pe aceste aliniamente 
care constituiau adev rate „fortifica ii” naturale.  

Interesele militare o servesc i extinderea frontierelor maritime care 
înglobeaz  insule sau strâmtori cu pozi ie startegic  pentru controlul traficului 
maritim sau pentru constituirea unor baze militare. 

Tot o importan  strategic  sub aspect economic are posesia unor teritorii 
cu resurse naturale substan iale, în special a regiunilor care dispun de resurse 
strategice cum ar fi hidrocarburile, apa respectiv metalele pre ioase i rare. Aici se 
eviden iaz  o interferen  a obiectivelor strategice militare de a controla teritorii cât 
mai întinse cu strategia economic , deoarece m rimea suprafe ei cre te
posibilitatea dispunerii de resurse naturale. Astfel divergen ele pentru posesia unor 
teritorii au avut la baz  ob inerea a diferitelor resurse naturale însemnate, cum ar fi 
i eiul care au dus la r zboiul dintre Irak i Iran în anii `80, la anexarea Kuweitului 

de c tre Irak în 1990, i alimenteaz  o disput  privind fixarea frontierei între 
Thailanda i Malaysia (Rumley, 1999), sau z c mintele de aur care au provocat un 
r zboi în anii `90 între Peru i Ecuador. Problemele priviind împ r irea resurselor 
de ap  sau gospod rirea apelor reprezint  m rul discordiei în conflictul israeliano-
palestinian, i de asemenea provoac  neîn elegeri între Afghanistan i Iran 
respectiv între India i Bangladesh (Nazem, 1999). 
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Criteriul etnic a jucat un rol decisiv în delimitarea statelor i în declan area 
disputelor teritoriale intensificându-se ca genarator de conflagra ii regionale i
mondiale odat  cu înt rirea statelor na ionale i r spândirea na ionalismului. Aceste 
conflicte au anse mai mari de acutizare în statele multina ionale, unde for ele 
centrifuge se amplific , fiecare grup etnic dorind s  se separe i s - i creeze un 
cadru solid pentru crearea unui un stat na ional cât mai omogenizat din punct de 
vedere etno-cultural. Pentru acest criteriu de trasare a frontierelor am putea cita ca 
exemplu pe de-o parte crearea statelor na ionale din perioada clasic  a sfâr itului
secolului al XIX-lea (Germania, Italia) sau ca urmare a primului r zboi mondial 
(România). Pe de alt  parte disputele teritoriale cronice s-au instalat în regiunile cu 
o structur  etno-spa ial  foarte mozaicat  (fostul spa iu iugoslav, în mod special 
Bosnia-Her egovina). În aceast  categorie ar mai intra conflictele interetnice 
deosebit de frecvente i violente în cazul fostelor colonii africane, unde structura 
etnic  bazat  pe num rul mare a triburilor rivale cre te tendin a de separatism 
punând în mod continuu în pericol integritatea teritorial  a statelor lipsite de o 
coeziune intern , ca o consecin  a inexisten ei unei con tiin e colective de 
identitate etnic .

Geograful american Hagett, în leg tur  cu criteriul etno-cultural i-a
formulat o teorie de fixare a frontierelor dup  urm torul model: 

a). Frontiera ca o consecin  (subsequent boundaries) – se formeaz
dup  ocuparea unui teritoriu de un anumit grup etnic iar grani a coincide perfect cu 
cadrul de extindere spa ial  a etniei respective. 

b). Frontiera ca anteceden  (antecedent boundaries) – în contradic ie
cu prima categorie hotarele se stabilesc înaintea ocup rii unui teritoriu de un grup 
etnic. Etnia respectiv  în ac iunea sa de populare a regiunii trebiue s  se adapteze 
condi iilor, respectiv grani elor deja existente. 

c). Frontiera impus  (superimposed boundaries) – hotarele nu respect
structura etno-spa ial , ele fiind modificate dup  a ezarea în teritoriu a unei 
popula ii de o anumit  etnie, i fiind impuse ca frontiere for ate.

Disputele pe tema frontierelor, care pot s  reprezinte un risc fundamental 
pentru siguran a i integritatea teritorial  a statului sunt categorizate de Prescott în 
urm torul fel: 

a). Dispute teritoriale – vizeaz  în mod concret apartenen a unui teritoriu 
la un anumit stat i de obicei izbucne te între dou  state învecinate în caz în care 
unul dintre aceste state râvne te pe un anumit motiv o parte din suprafa a statului 
învecinat, de obicei dac  exist i o continuitate teritorial  cu acesta. Ea poate 
izbucni i pe motivul neîn elegerilor cu aspect strategic legate de localizarea 
frontierelor în teritoriile coloniale. 

b). Dispute pozi ionale – se refer la diferende privind actuala pozi ionare
a frontierei, manifestându-se în controverse referitoare la interpret ri privind 
delimitarea i demarca ia.
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c). Dispute func ionale – au loc în caz dac  o ar  consider  c  este afectat 
negativ prin func ionarea unor activit i d un toare în ara vecin . În aceast
categorie poate s  intre polu rile mediului înconjur tor din ara vecin  cu efect 
transfrontalier sau probleme legate de gospod rirea apelor care afecteaz  negativ 
regimul hidric în ara din aval, migra ia interna ional  cu efect transfrontalier, etc. 

d). Dispute privind gospod rirea comun  a resurselor naturale din 
zonele de frontier , care este motivul pentru o bun  parte din conflictele frontaliere 
i care se pot evita prin planuri armonizate de gestionare comun  a resursleor 

respective.
Trasarea frontierelor a devenit o procedur  mai precis  abia în secolul al 

XIX-lea când înbun t irea tehnicilor topografice i de cartografiere au permis 
elaboarea h r ilor cu mare acurate e (Prescott, 1990). Acesta a coincis în timp cu 
apari ia i consolidarea statelor na ionale centralizate unde a existat deja o cerere 
fa  de delimitarea clar i cât mai precis  a teritoriului na ional pentru 
eficientizarea controlului teritorial.  

În istoria omenirii distingem mai multe perioade de schimb ri majore pe 
harta politic  a globului marcat  de modific rile frontierelor în special ca urmare a 
unor conflagra ii de mare anvergur . Aceste schimb ri majore s-au eviden iat 
îndeosebi pe harta Europei, unde g sim marile puteri colonizatoare respectiv 
principalele na iuni purt toare a progresului, b trânul continent fiind deci scena 
principalelor evenimente politice care au determinat soarta umanit ii pân  la 
sfâr itul secolului XX. În opinia lui Waterman aceste puncte focale în evolu ia
frontierelor sunt urm torii ani: 1815 – anul în care Congresul de la Viena a pus 
cap t r zboaielor napoleoniene, 1918-21 – marcând sf r itul primului r zboi
mondial i tartativele de pace de la Paris, 1946 – dup  sf r itul celui de al II-le 
r zboi mondial i în sf r it 1989 – colapsul comunismului mondial respectiv 
sf r itul r zboiului rece. În opinia noastr irul acestor date istorice de referin  am 
putea completa cu perioada 1960-1975 când majoritatea fostelor colonii au devenit 
independente de pe continentul african i în Asia. De i eurocentrismul 
evenimentelor politice în acest caz are o amploare mai mic , f r  îndoial  a afectat 
în primul rând fostele puteri clasice europene de in toare de colonii – Marea 
Britanie i Fran a. Acesta a prevestit într-un fel c  în viitor Europa î i va pierde 
treptat rolul de scen  principal  a evenimentelor care sunt determinante în mersul 
politicii mondiale, deoarece cu încetarea r zboiului din fostul spa iu iugoslav 
principalele conflicte armate au tendin a s  se mute în Asia. În orice caz aceste 
puncte de reper a istoriei universale sunt marcate de obicei cu formarea în num r
mare a de noi state, acesta fiind de fapt motivul apari iei noilor frontiere, care nu 
sunt doar simple modific ri ale grani ei între înving tori i învin i. A a cum am 
amintit aceste evenimente au fost consecin ele unor r zboaie sîngeroase, cu 
excep ia schimb rilor care au avut loc în 1989, când am asistat la o avalan  de 
modific ri teritoriale în urma încet rii confrunt rilor ideologice. În mod 
surprinz tor în acest caz nu urm ririle r zboiului au generat modific rile de 
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frontier , ci invers: apari ia unor noi state a dus la izbucnirea conflictelor militare 
pe seama disputelor teritoriale. A a s-a putut întâmpla ca la sfâr itul secolului XX. 
am asistat la un r zboi barbar în interiorul Europei pe Peninsula Balcanic , iar 
tendin ele secesioniste din Rusia au contribiut la izbucnirea r zboiului din Cecenia. 

2. Riscuri posibile în regiuni transfrontaliere. Modelul regiunii 
transfrontaliere româno-maghiare 

Frontiera româno-ungar  are o lungime total  de 444 km i reprezint  14% 
din lungimea total  a frontierelor României. Pe acest sector de frontier   are loc o 
cooperare transfrontalier  institu ionalizat  între Ungaria i România în cadrul 
regiunilor transfrontaliere Dun re-Mure -Tisa i în cadrul Euroregiunii Carpatice. 
Dintre aceste dou  euroregiuni numai ultima s-a dovedit a fi într-adev r func ional
(cel din nord, mai precis Euroregiunea Carpatic ), deoarece evenimentele politice 
nefaste din trecutul apropiat, i anume r zboiul din fostul spa iu iugoslav i
repercursiunile lui asupra colabor rii interregionale între rile învecinate au blocat 
cooper rile transfrontaliere. Procesul de democratizare din Iugoslavia deschide 
posibilitatea remedierii rela iilor interna ionale, semnalându-se deja o înbun t ire
în acest sens i o revitalizare a activit ii de colaborare în regiunea transfrontalier
Dun re-Mure -Tisa. În consecin i studiul de fa  se concentreaz  asupra 
relief rii problemelor func ionale în colaborarea dintre jude ele române ti i
maghiare direct învecinate din Euroregiunea Carpatic . Îns i Euroregiunea 
Carpatic  având o vechime de zece ani în activitatea de cooperare transfrontalier
(fiind fondat în 14 februarie 1993) înglobeaz  unit i administrativ teritoriale din 5 

ri, i s-a dovedit un model de cooperare viabil , singura disfunc ionalitate 
provenind din m rimea pu in supradimensionat  a ei (suprafa a: 161 192 km2,
popula ia 16 051 000). 
 Termenul de „euroregiune” sau „regiune transfrontalier ” este folosit 
pentru a marca un teritoriu între dou  sau mai multe ri, unde unit ile
administrativ-teritoriale descentralizate a rilor respective aplic  o politic  de 
cooperare în diverse domenii pe baza intereselor comune. Aceste interese comune 
o putem defini sintetic în obiectivul înl tur rii dezavantajelor ce rezult  din 
a ezarea geografic  periferic , izolat  a regiunilor de frontier  din statele 
respective, ceea ce înseamn  de fapt o armonizare în primul rând a planific rii
teritoriale interregionale. Deosebit de important este sublinierea termenului de 
„regionalism” ca principiu de baz  a acestei colabor ri interstatale i interregionale 
în accea i timp, la care se adaug  principiile care dirijeaz  activitatea de planificare 
teritorial  în Uniunea European : complementaritate, parteneriat, subsidiaritate, 
addi ionalitate. Aceste principii asigur  o autonomie a mechanismului de luare a 
deciziilor, stimuleaz  ini iativa local  respectiv formularea priorit ilor de 
dezvoltare i alocarea resurselor pe baza necesit ilor reale locale. Astfel se 
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realizeaz  de fapt des vâr irea democra iei la nivelul rela iilor dintre diferitele 
unit i administrativ-teritoriale. 

Pentru vindecarea r nilor istoriei, pentru înl turarea suspiciunilor i a 
neîncredrii reciproce izvorâte dintr-un trecut istoric marcat de repetate conflicte 
interetnice i interstatale s-a dovedit a fi o modalitate excelent i func ional
modelul euroregiunilor din vestul Europei. Aici primele euroregiuni formate pe 
baza cooper rilor economice (industriale i comerciale în primul rând) s-au 
constituit între ri ca Germania, Elve ia i Fran a respectiv Germania i Olanda, 
care în trecut s-au aflat în repetate rânduri în conflict militar. Cu timpul, în cadrul 
acestor euroregiuni s-a înt rit nevoia unei cunoa teri reciproce mai bune, care a 
relansat cooperarea cultural  între popoarele învecinate, aprofundând încrederea 
între ele prin instrumentul „diploma iei populare”. Ca un rezultat al acestui proces, 
putem afirma cu toat  responsabilitatea c  posibilitatea unui conflict armat în 
Europa civilizat  a disp rut (cel pu in între statele mebre a Uniunii Europene, între 
statele mebmbre a Tratatului Nord-Atlantic, respectiv între statele care sunt 
candida i s  adereze în structurile euro-atlantice). Ultimul episod tragic s-a încheiat 
în r zboiul din Balcani, singurul punct vulnerabil pentru stabilitatea Europei de 
Sud-Est r mânând situa ia minorit ii albaneze din Kosovo i Macedonia. Pornind 
de la aceste premise i modele de cooper ri i având în vedere c  în viitor atât 
România cât i Ungaria vor fi membre depline a structurilor euro-atlantice, putem 
concluziona c  riscul conflictelor armate între cele dou ri a devenit nul ,
disputelor de frontier  punând cap t chiar i Tratatul de Baz  încheiat între cele 
dou ri în anul 1996. În acest context în cele dou  euroregiuni cooperarea 
transfrontalier  între România i Ungaria pot accentua i mai mult aceast
stabilitate politic . Cu toate acestea având în vedere mo tenirea grea a istoriei, 
faptul c  aceast  regiune transfrontalier  s-a creat între dou ri, care în trecut au 
ac ionat ca inamici, procesul de reconciliere necesit  timp, r bdare, toleran i
gesturi conciliante reciproce. Reconcilierea poate fi ajutat  de faptul c  istoria 
comun  româno-maghiar  nu abund  în evenimente oribile de cotropiri i de 
genociduri, ceea ce a fost caracteristic de pild  rela iilor polono-germane din 
secolul XX. Pentru noi, care avem o baz  de pornire mult mai avantajoas , poate s
fie un model pozitiv colaborarea transfrontalier  actual  înfloritoare între Polonia i
Germania, în ciuda istoriei mult mai zbuciumate, care ar putea s  provoace reflexe 
de animozitate i în prezent. Aceast  mo tenire a fost agravat  în perioada 
comunist , când o schem  general valabil  pentru toate popoarele „înfr ite” i
direct învecinate era prezen a frontierelor cu permeabilitate redus , practic izolate 
ermetic. De exemplu în mod paradoxal în cazul grani ei româno-ungare acest 
izola ionism, respectiv lipsa permeabilit ii era mult mai vizibil în perioada 
comunist , când ambele ri apar ineau aceluia  sistem ideologic, economic i
militar, decât în perioada interbelic , când diferen ele politice erau mult mai 
virulente pe marginea disputelor teritoriale alimentate de revizionismul maghiar 
(Süli-Zakar, Grimm, 1998). De asemenea erau excluse rela iile directe la nivel 
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regional i local între unit ile administrativ teritoriale direct învecinate, respectiv 
între localit ile care erau desp r ite de frontier , de i distan a dintre ei era enorm 
de redus . Aceste entit i administrative, în caz dac  ar tau disponibilitate de a 
stabili rela ii transfrontaliere, au luat leg tura în mod indirect prin intermediul 
instutu iilor centralizate ale statului care erau competente în rela iile interna ionale
i aveau sediul în capitale, la mare distan  de regiunea de frontier  respectiv

(Tóth J., 1996).
Excluderea conflictului militar nu presupune îns  lipsa total  a unor 

probleme func ionale în regiunea de frontier , care se pot percepe ca anumite 
riscuri. Dintre acestea cele mai pregnante sunt riscurile accidentelor ecologice,
care afectau în special mediul hidic i au c p tat un accent sporit dup  producerea 
polu rii cu cianur  a râului Tisa, la 30 ianuarie, anul 2000. Evenimentul s-a bucurat 
de o larg  publicitate în presa interna ional , în consecin  nu detaliem cronica 
catastrofei produse de o companie mixt  australiano-român . Amintim doar faptul 
c  poluarea a afectat sectorul ungar i iugoslav al Tisei, efectele lui directe 
resim indu-se i pe Dun re pân  la acumularea de la Por ile de Fier, de unde 
concentra ia cianurii a sc zut substan ial. Organele de pres  mai pu in i-au 
focalizat aten ia asupra efectelor nefaste ale polu rii produse în România, care a 
suferit i ea în urma acestui accident. Nu trebuie uitat faptul, c  concentra iile letale 
au atins valorile maxime tocmai pe teritoriul României, iar poluarea a trecut cu 
aceste concentra ii uria e de cianur  printr-un mare ora  – Satu Mare – provocând 
riscuri enorme pentru s n tatea popula iei. O alt  posibil  poluare cu cianur  de 
anvergura celui produs la Baia Mare ar avea loc în cazul intr rii în exploatare a 
minei de aur de la Ro ia Montan , doar c  în acest caz o bun  parte a urm ririlor 
catastrofei s-ar resim i pe teritoriul României i Voivodinei, mai pu in pe sectorul 
ungar al Mure ului i a Tisei. 

Nu cu mult timp dup  producerea acestui dezastru ecologic, a avut loc o 
nou  poluare în 3 martie 2000, de data acesta cu metale grele, care proveneau din 
zona Bor ei, din Depresiunea Maramure ului, i care prin intermediul râului Vi eu
a afectat cursul Tisei pe teritoriul Ucrainei i a Ungariei. Aici în urma ruperii 
digurilor bazinelor de decantare dup  o perioad  de precipita ii excesive s-au 
deversat în Vi eu 22 000 de tone de n mol cu con inut de zinc i plumb, care 
proveneau din minele întreprinderii REMIN (Fischer Weltalmanach, 2001). 

În viitor se impune ca prioritate monitorizarea continu  a calit ii apelor 
din bazinul superior al Tisei, pentru combaterea cât mai eficient  a urm ririlor 
accidentelor ecologice de acest gen. O modalitate posibil  ar fi crearea unor bazine 
de reten ie pentru stocarea temporar  a surplusului de ap  din perioada viiturilor. În 
cazul polu rilor cu cianur  grosul apelor otr vite s-ar putea dirija în aceste bazine 
unde prin tratarea lor cu hipoclorit sau sulfat de fier s-ar putea dazafecta cianura, 
sau cel pu in s-ar încerca reducerea efectului nociv al polu rii. O alt  solu ie ar fi 
cre terea siguran ei, respectiv a capacit ii de reten ie a bazinului de decantare a 
societ ii „Aurul”, sau schimbarea tehnologiei prin substituirea cianurii cu alte 
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substan e cu care se extrage aurul din materialul steril. Pentru monitorizarea 
calit ii apelor râurilor din bazinul superior a Tisei s-a constituit un centru de 
informare privind calitatea apelor cu sediul la Ujgorod în Ucraina, care are menirea 
s  informeze din timp autorit ile statelor de-a lungul râului despre producerea 
eventualelor polu ri, pentru c  factorul de timp, este hot râtor în luarea unor decizii 
eficiente pentru înl turarea urm ririlor catastrofale ale polu rii, iar acesta necesit
informare rapid  (Csorba P., 2001).

Aproape fiecare dintre râurile ce intr  pe teritoriul Ungariei dinspre est 
sunt poluate, conform datelor cuprinse în Atlasul Geografic al Ungariei (1999). O 
situa ie mai pozitiv  se semnaleaz  în cazul Cri ului Alb i Negru. În cazul Cri ului
Repede, respectiv a ora ului Oradea poluarea mediului hidric reprezint  o 
problem  la fel de grav  ca i în cazul altor componente a peisajului, pentru c
unit ile de produc ie i institu iile publice devers  apele menajere direct în Cri ul
Repede. În ultimii doi ani, din surse de finan are externe (programul PHARE i
credite din partea BERD) s-au efectuat investiti ii, care vizau reabilitarea 
sistemului de canalizare urban  pentru direc ionarea apelor menajere spre un nou 
centru de epurare. În acest sens programul PHARE a stabilit ca prioritate realizarea 
acestor sisteme de purificare a apelor în prim  faz  pentru ora ele, care se situeaz
în apropierea frontierelor de stat, respectiv pentru râurile cu curs transfrontalier. 
Cel mai elocvent exemplu de poluare catastrofal  o putem cita din vara anului 1987 
c nd fabrica de ulei comestibil a deversat o cantitate uria  de ulei în Cri ul
Repede, cursul râului transformându-se într-o adev rat  emulsie. Rezultatul 
imediat a fost dispari ia total  a ichtiofaunei pe o distan  apreciabil  în aval de 
Oradea. Evenimentul a r mas f r  ecou, potrivit practicilor de informare a 
autorit ilor comuniste: organele de pres  au adoptat o atitudine tacit , nereflectând 
sub nici o form  cele întâmplate, iar statul vecin cu sistemul politic identic, nu i-a
exprimat nici o reac ie asupra efectelor polu rii pe sectorul ungar al Cri ului
Repede. Un alt exemplu negativ de poluare cu hidrocarburi (p cur ) a apelor 
Cri ului la Oradea s-a produs în prim vara anului 1999, când sursa de poluare a 
fost spitalul jude ean.

Pe Barc u polu ri în repetate rânduri s-au produs în urma devers rilor 
accidentale de hidrocarburi de la rafin ria de petrol, care func ioneaz  în comuna 
Suplacu de Barc u. Dup  cum se vede, prezen a ora elor mari cu industrie 
important  (Oradea, Satu Mare, Arad, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Békéscsaba) 
reprezint  un risc continuu pentru poluarea râurilor sau a apelor subterane.  

Un risc pentru viiturile care se produc pe teritoriul României o reprezint
prezen a a a zisului „dig de Trianon”, care a fost construit de Ungaria în perioada 
interbelic  pe sectorul sudic al grani ei comune cu România, pentru a evita efectele 
negative a inunda iilor, care se produc pe râurile Cri ul Negru i Alb. Acest dig 
este amplasat paralel cu frontiera de stat i practic stopeaz  intrarea apelor mari pe 
teritoriul Ungariei, având efectul advers de cre tere a nivelului apelor care deja au 
ie it din matc  pe teritoriul românesc. Acest fenomen care a provocat pagube mari 
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pe teritoriul României s-au produs cel mai recent cu ocazia inunda iilor din 1999. 
Eliminarea acestui neajuns în ceea ce prive te coordonarea strategiilor privind 
gospod rirea comun  a apelor ar trebiu s  însemne o prioritate în viitor. Cre terea 
riscului de inunda ii este de asemenea i un rezultat a defri rilor masive i abuzive 
de p duri de pe bazinele colectoare a râurilor cu curs transfrontalier. 

Printre riscurile social-economice, care pot ap rea în euroregiunile 
româno-ungare, putem aminti ca specifice pe cele legate de migra ia clandestin
interna ional  care atrage pericolul escalad rii infrac ionalit ii transfrontaliere. 
Aceste probleme vor fi reglementate în viitor conform prevederilor Uniunii 
Europene, având în vedere iminen a apari iei provizorie, iar cu pu in timp mai 
târziu dispari ia hotarului „Schengen” dintre cele dou ri. Majoritatea 
problemelor economice nu putem trata ca riscuri, pentru ele fiind mai potrivit 
termenul de disfunc ionalit i. O disfunc ionlitate posibil  ar reprezenta adâncirea 
clivajului economic între Ungaria i România, ceea ce nu are fundament solid, 
deoarece integrarea european i însu i procesul de globalizare ajut  nivelarea 
disparit ilor teritoriale, România prezentând o serie de avantaje comparative care 
pot ajuta la sus inerea unei cre teri economice substan iele, evident cu condi ia
cre rii unui climat economic s n tos cu o macrostabilitate câ tigat  prin 
restructurarea real  a ramurilor economice. Mici disfunc ionalit i se mai pot 
produce prin întârzierea de faz  a ader rii celor dou ri, dar stabilirea unui termen 
previzibil pentru România (anul 2007 în caz în care se ajunge la încheierea 
capitolelor de negocieri privind integrarea României în UE) ajut  la reducerea 
dezavantajelor care provin din acesta. 

 Riscul conflictelor interetnice este din ce în ce mai pu in semnificativ ,
din care deriv i posibilitatea redus  a unui r zboi. De fapt reducerea riscului în 
ceea ce prive te posibilitatea conflictelor interetnice este rezultatul eforturilor 
sus inute de cercurile politice cu sim  de responsabilitate din ambele ri, aceste 
eforturi contribuind la integrarea euro-atlantic  a României i Ungariei. Nu se 
prevede nici o acutizare a neîn elegerilor pe marginea disputelor privind legea care 
se refer  la „statutul maghiarilor” de peste frontierele Ungariei, problema 
respectiv  fiind tratat echilibrat i cu precau ie pân  în momentul de fa  de 
guvernele celor dou ri. Responsabilitatea factorilor decizionali este crearea 
condi iilor optime pentru dezvoltarea acelei „diploma ii populare” sus men ionate,
care ar putea aprofunda i mai mult stabilitatea politic  a zonei. Din p cate la acest 
capitol mai avem mult de a îmbun t i, deoarece studiile empirice a cercet torilor
maghiari au ar tat c  în rela iile transfrontaliere interumane prevaleaz  rela iile 
maghiaro – maghiare, adic  între maghiarii din Ungaria i minoritatea maghiar  din 
România (Baranyi B., 2002), iar în aceste condi ii nu putem vorbi de un dialog 
interetnic real.  

Dezvoltarea infrastructurii, în special a celei lineare de transport, reprezint
o prioritate absolut , ca regiunea transfrontalier  s  poate juca deplin rolul lui de 
poart  spre Europa pentru România (gateway region). Printr-un scenariu viitor este 
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deosebit de interesant evaluarea m surii i intensit ii competi iei între centrele 
polarizatoare reprezentate de cele dou  capitale na ionale – Bucure tiul i
Budapesta. Aceast  competi ie poate fi declan at  de orientarea economic  a 
regiunii transfrontaliere în viitoarea Europ  integrat , f r  hotare i bariere 
economice, orientare care se preveste te a fi mai intens  c tre capitala ungar  în 
condi ia în care programul de construc ie a autostr zilor din Ungaria este mult mai 
avansat , acestea ajungând la frontiera româno – maghiar  pân  în 2010. Multe 
corpora ii transna ionale au ales ca centru regional capitala ungar  (datorit
apropierii ei de vestul Europei), iar acesta reprezint  un avantaj pentru Budapesta 
în competi ia pentru un viitor rol de centru decizional, organizator i coordonator 
economic al regiunii. Distan a mai redus  de Budapesta o avantajeaz  acest ora  în 
privin a ofertei ei în domeniul serviciilor specializate, la care pot accede mult mai 
u or localit ile din fâ ia frontalier  din vestul României, care odat  conectate la 
re eaua de autostr zi pot beneficia de investi ii str ine substan iale. Bucure tiul ar 
putea contracara par ial acest dezavantaj prin accelerarea construc iei de autostr zi
i drumuri rapide, program ce necesit  mijloace financiare însemante. 

Un risc poten ial ar putea reprezenta pentru viitor un scenariu în care 
caracterul de complementaritate func ional  a unit ilor teritoriale, respectiv a 
ora elor cheie din regiunea transfrontalier  româno-maghiar  nu se dezvolt
eficient, i în loc de cooperare apare o concuren  acerb , care dup  un anumit prag 
poate fi d un tor colabor rii. De exemplu exist  posibilitatea unei concuren e
crescânde între ora ele Debrecen i Oradea pentru rolul de centru regional în 
condi iile unei euroregiuni integrate. Dezvoltarea spectrului func ional, nivelul de 
asisten  financiar  acordat  de c tre statele implicate i de Uniunea European
pentru aceste centre urbane va fi hot râtor în competi ia pentru acest rol de centru 
de inova ie a regiunii transfrontaliere prin care ora ele respective (Oradea sau 
Debrecen) ar dobândi i rolul de „pol de cre tere”, în jurul c reia se organizeaz
spa iul geografic. Hot râtor va fi în acest concurs randamentul stiin ific, 
educa ional i de cercetare a universit ilor pe care g zduiesc aceste ora e, nivelul 
serviciilor, respectiv fondurile acordate unui marketing local eficient pentru 
promovarea turismului interna ional, ora ul cheie având un rol determinant în 
crearea imaginii generale a regiunii. Îns  dezideratul principal r mâne stabilirea 
unui echilibrul teritorial privind complementaritatea func iilor între locurile 
centrale, care este favorizat i de o excelent  armonie i simetrie spa ial  prin clasa 
de m rime comparabil  a cuplurilor de ora e Oradea – Debrecen, respectiv Satu 
Mare – Nyíregyháza. Pe flancul sudic aceast  simetrie lipse te, ora ul Békéscsaba 
neavând un cuplu de m rime comparabil  pe partea român . Doar municipiul Arad 
se potrive te cu Szeged, Timi oara jucând un rol oarecum intermediar, func iile ei 
de centru regional având efect transfrontalier orientat atât spre sudul Ungariei cât i
spre Voivodina. 

Studiul de fa  a încercat s  conceptualizeze problemele fundamentale care 
stau la baza riscurilor transfrontaliere de orice gen, respectiv s  tematizeze pe acest 
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fond teoretic problemele concrete prezentate de o analiz  a cazului regiunii 
transfrontaliere româno-maghiare. Înl turarea acestor posibile riscuri i
disfunc ionalit i cap t  importan  în contextul cre rii unei regiuni transfrontaliere 
func ionale în loc de o simpl  regiune de frontier  pe baza principiilor lui Hansen, 
prezentate la începutul studiului.  
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