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Prefaţată de prof. univ. dr. Pompei Cocean, lucrarea
abordează un domeniu de mare interes în statele Uniunii
Europene, şi anume regiunile transfrontaliere. Importanţa
acesteia este cu atât mai mare avându-se în vedere că este
prima abordare complexă a unei regiuni tranfrontaliere
individualizată la graniţa de nord a României.
Autorul motivează alegerea acestei lucrări prin provocarea
dată de o problematică nouă, „corectarea imaginii despre
Maramureş", precum şi cunoaşterea realităţilor legate de
minoritatea românească care locuieşte la nord de Tisa.
Cartea este structurată în cinci capitole. Primul capitol
(„Regiunile transfrontaliere ca fâşii de contiguitate şi
disfuncţie"), extins pe 62 de pagini, tratează într-o manieră
modernă şi explicită principalele noţiuni, concepte şi strategii
legate de relaţiile transfrontaliere. Autorul prezintă un istoric al
evoluţiei regiunilor transfrontaliere şi realizează o tipologizare a
acestora atât la nivel continental cât şi national.
În capitolul al II-iea (44 pagini) sunt' prezentate premisele
naturale ale regiunii transfrontaliere româno-ucrainene a
Maramureşului, iar în capitolul III (70 pagini) sunt analizate cele
antropice, fiind evidenţiate similitudinile dintre cele două
sectoare, de la nord şi sud de Tisa.
Funcţiile economice ale regiunii transfrontaliere românoucrainene a Maramureşului constituie subiectul capitolului IV
(34 pagini), în care se face o analiză globală a sistemului
distorsiunilor
funcţionale
şi
teritorial.
Individualizarea
identificarea soluţiilor sunt realizate prin intermediul analizei
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SWOT la nivelul ambelor subsisteme (maramureşean şi
ucrainean).
Ultimul capitol al lucrării (41 pagini) este destinat aspectelor
legate de organizarea spaţiului geografic maramureşean privit
evolutiv. Pentru inventarierea stadiului actual al interrelaţiilor
transfrontaliere din spaţiul aflat în studiu, autorul face apel la
chestionarul proiectului INTERREG-11-C care este oglindit printro analiză SWOT.
Lucrarea are la bază o bogată bibliografie ce cuprinde 308
lucrări de specialitate, iar prin nivelul, conţinutul şi structura sa,
lucrarea reprezintă o importantă sursă de informare şi
documentare pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu.
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