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SATE FĂRĂ LOCUITORI?

Problematizare

La nivel european, și chiar global, ținând 
cont și de rapiditatea ritmului de evoluție 
din mediul rezidențial urban, majoritatea 
atenției specialiștilor din varii domenii este 
orientată spre fenomenele și provocările 
din mediul urban. Ultimii ani, însă, din ce 
în ce mai multe state au început să tragă un 
semnal de alarmă și asupra problemelor 
din spațiul rural și a modului în care sunt 
guvernate aceste probleme. Poate cea mai 
acută dintre ele este depopularea așezărilor 
rurale, asociată unor valuri de migrație a 
populației locale, a declinului unor activități 
tradiționale sau chiar a urbanizării spațiului 
rural, lipsei conectivității și a accesului la 
anumite servicii (Atterton Jane, Skerratt 
Sarah, 2017; ESPON, 2017). Ba mai mult, 
comunitățile locale ar trebui să dețină toate 
cunoștințele, abilitățile și resursele pentru a 
face față acestor noi provocări.

Modul în care se (mai) poate asigura o 
reziliență  a spațiilor rurale, cu atât mai 
mult cu cât acestea nu au în imediata 
proximitate spațială un centru polarizator 
bine individualizat, a stat la baza conturării 
unor politici adresate mediului rural. 

Un rol particular îl au arealele rurale situate 
în zone montane care beneficiază de anumite 
constrângeri generate de restrictivitățile 
cadrului natural.

Meyer H. et al. (2013), într-un raport asupra 
economiilor zonelor montane și rurale din 
Elveția, identificau câteva dintre cele mai 
pregnante cauzalități de apariție și accentuare 
a fenomenului de depopulare din ariile 
rurale montane europene. Menționăm astfel 
presiuni economice, demografice, ecologice 
sau legate de modul de implementare a unor 
politici la nivel european:

• scăderi masive ale populației angajate 
în sectorul primar, generate de creșterea 
mijloacelor de asigurare a productivității 
agricole care implică mai puține resurse 
umane și cu tendințe de creștere, în 
viitorul apropiat, în cazul microfermelor 
și orientarea populației spre alte domenii 
de activitate mai competitive oferite de 
centrele urbane;

• dezvoltarea sectorului de turism, cu 
produse și servicii de profil inovative, 
care determină comunitățile locale să țină 
pasul cu necesitățile consumatorilor;  

• lipsa de infrastructură modernizată 
pentru spațiile montane propriu-zise 
și creșterea conexiunilor de transport 
pentru restul teritoriilor, ceea ce amplifică 
fenomenul de periferizare al spațiilor 
rurale;

• îmbătrânirea populației, cu valori mai 
ridicate în spațiul rural decât în mediul 
urban, ceea ce crește costurile asociate 
infrastructurii și serviciilor necesare;
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• mișcările de migrație transnaționale, care 
pot genera în rândul comunităților locale 
anumite tensiuni sociale, neîncredere sau 
reacții negative și care schimbă stilul de 
viață tradițional al comunităților cu care 
interferează;

• încurajarea investițiilor în producția 
de energii regenerabile, multe resurse 
naturale din zonele montane fiind 
pretabile pentru acest demers, dar 
cu efecte predominant centralizate a 
cantității de energie produsă;

• consecințele schimbărilor climatice 
care presupun investiții însemnate din 
partea comunităților locale în suplinirea 
unei cantități de precipitații, de pildă, 
și necesare pentru anumite culturi 
practicate;

• efectele de periurbanizare pe care 
anumite spații rurale europene (Alpi, de 
exemplu) le resimt din prisma politicilor 
de încurajare a policentricității și a 
prezenței în zonele montane a unor centre 
polarizatoare mici;

• politicile regionale menite să dezvolte 
zonele centrale care nu se suprapun 
spațial cu zonele montane și capacitatea 
redusă a acestor areale rurale de a se 
adapta guvernanței multinivel.

Pe baza datelor unor proiecte anterioare 
(Nordregio 2004, Agenția Europeană 
pentru Mediul Înconjurător 2010), proiectul 
GEOSPECS, elaborat în cadrul programului 
ESPON, individualizează la nivel european 
16 masive montane transnaționale. Inițiativa 
a plecat de la faptul că Politica de Coeziune 
a UE, adresată unităților administrative de 

tip NUTS2 (regiuni), încuraja dezvoltarea 
unor programe de cooperare transfrontalieră. 
Cu toate acestea, în cadrul fiecărei categorii 
montane particularizate există diferențieri 
socio-economice. Acest fapt a dus la 
apariția unor politici desemnate a elimina 
„handicapurile” naturale, punând accentul 
primordial pe dezvoltarea agriculturii 
(Spania, Portugalia), a unor politici axate pe 
diversificarea economiei montane cu accent 
pe creșterea accesibilității (Austria, Franța, 
Slovenia) și a unor politici în care zonele 
montane oferă pentru spațiile urbane zone 
de relaxare (UK, Suedia) (Research for REGI 
Committee – Cohesion in mountainous regions 
of the EU, 2016).

Prin intermediul proiectului PADIMA, un 
parteneriat creat între 5 state (Spania, Italia, 
Franța, Norvegia, Suedia), axat pe 7 studii de 
caz, dedicat problematicii zonelor montane, 
se certifică prezența unei densități mai 
scăzute a populației în zonele montane decât 
în cele situate la altitudini mai joase și o rată a 
natalității negativă. 

Calitatea vieții este cea care dictează și 
numărul de noi veniți în spațiile montane; 
pentru segmentul de populație tânără și 
pentru femei trendul de stabilizare în cadrul 
zonelor montane este unul inversat, oferta 
formării educaționale și a locurilor de muncă 
determinând o migrare definitivă a acestora 
spre alte areale.

Un studiu realizat de NORDREGIO (2004) 
accentuează importanța zonelor montane 
din perspectiva faptului că acestea reprezintă 
un important rezervor de apă, un important 
teritoriu marcat de biodiversitate și o reală 
oportunitate pentru dezvoltarea unor 
activități de relaxare.
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Fig. 1. Masivele transnaționale europene. Zonele montane ocupă 28,4% din suprafața statelor membre UE, nu 
sunt definite de o anumită structură economică, însă unele dintre ele prezintă un important grad de atractivitate 
rezidențială dat de valoarea lor peisagistică (inclusiv prin prezența unor arii protejate). 
Sursa: GEOSPECS, Programul ESPON 2013
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Politici la nivel european și național
Spațiile montane au evoluat diferit, iar 
încurajarea practicării unui anumit tip de 
economie nu poate fi realizată fără formularea 
unor politici integrate în care să nu fie 
prevăzute și direcții de dezvoltare pentru 
infrastructură, repopulare sau formarea 
educațională a forței de muncă locale. Dacă 
în cazul unor zone montane, turismul a 
fost sectorul ce a generat cele mai multe 
venituri și soluții de revitalizare a acestor 
spații, la fel și consecințele negative pe care 
acesta le are asupra mediului înconjurător 
au fost destul de evidente. Insuficiența unor 
alternative de diversificare a economiei duce 
la o slabă individualizare a pieței de muncă, și 
implicit la depopularea respectivelor așezări 
(Research for REGI Committee – Cohesion in 
mountainous regions of the EU, 2016). Pe de 
altă parte, arealele cu un potențial demografic 
scăzut sunt direct condiționate ca dezvoltare 
de prezența sau lipsa conectivității.

În vreme ce unele state europene nu au 
niciun fel de politică destinată arealelor 
montane (Danemarca, Estonia, Lituania, 
Olanda, Malta), în alte țări de pe continentul 
european există politici sectoriale (Irlanda, 
Ungaria, Portugalia, Slovacia), adresate de 
obicei dezvoltării agriculturii montane, 
multi-sectoriale (Germania, Spania, Austria) 
sau politici integrate (Franța, Italia, Elveția). 
După modelul francez sau italian, România 
și Bulgaria au împrumutat inițiativa zonelor 
montane defavorizate. 

Pentru zonele montane importante au 
fost, la nivel de implementare a politicilor 
UE, primordial a Politicii de Coeziune, 
următoarele aspecte:

1. apariția fondurilor de finanțare, prin 
programele operaționale lansate pentru 
perioadele 2007-2013 și 2014-2020;

2. implementarea unor strategii de 
dezvoltare locală menite să asigure 
dezvoltarea rurală, instrumentul de 
lucru principal fiind programul LEADER, 
cu a sa componentă Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității 
(DLRC);

3. introducerea investițiilor teritoriale 
integrate (ITI), axate la nivel național pe 
rezervația biosferei Delta Dunării;

4. existența unor programe subtematice în 
cadrul programelor FEADR.

Prin programul LEADER, instrument de 
lucru al programului de dezvoltare rurală 
inițiat de Comunitatea Europeană, și care 
și-a focalizat atenția asupra zonelor rurale, și 
regiunea analizată are un GAL responsabil cu 
implementarea unor măsuri de dezvoltare în 
unele sate ce se suprapun arealului analizat, 
GAL Microregiunea Țara Hațegului și Ținutul 
Pădurenilor. Conform Strategiei de dezvoltare 
a GAL-ului (2017), printre prioritățile de 
dezvoltare rurală menționăm creșterea 
eficienței acțiunilor de dezvoltare rurală și 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
populația rurală, creșterea importanței 
economice și a competitivității afacerilor 
agricole, diversificarea și dezvoltarea susținută 
a economiei rurale neagricole, sprijinirea 
dezvoltării integrate a turismului, investiții 
în capitalul uman, cunoaștere și inovare, 
reducerea sărăciei și integrarea socială activă 
a grupurilor marginalizate.
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Fig. 2. Arealele europene slab populate. Aceste areale sunt condiționate de locațiile cu o slabă conectivitate 
(Peninsula Balcanică, Alpi) și se suprapun unor teritorii cu anumite vulnerabilități economice ale comunităților 
locale.
Sursa: GEOSPECS, Programul ESPON 2013
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În România, arealele montane și problemele 
cu care se confruntă acestea sunt recunoscute 
mai mult din perspectiva productivității 
agricole care le definesc, a fragilității 
terenurilor sau a precarității resursei umane. 
O confirmă și includerea unei suprafețe de 
71.341 kmp (respectiv 30% din teritoriul 
național) în categoria zonelor montane 
defavorizate, conform Regulamentului 
Comisiei Europene nr. 1257/1999 (Strategia 

de dezvoltare teritorială a României, p. 
231). Prin Planul Național de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020 se poate accesa un fond 
de măsuri de sprijin pentru zona montană, 
respectiv obținerea unor produse agricole 
locale în propriile microferme, valorificarea 
patrimoniului vernacular și crearea unor 
forme de asociere, de tip cooperativă, în 
zonele montane.

Fig. 3. Gospodărie abandonată din Criva (com. Densuș). 
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017
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REPERE ALE CERCETĂRII ÎN 
SATELE MONTANE DIN MUNȚII 
POIANA RUSCĂ 
Munţii Poiana Ruscă, la fel ca multe alte 
unităţi montane, se află într-o situaţie 
paradoxală: cu toate că dispun de resurse 
naturale şi culturale valoroase, ei întâmpină 
dificultăţi când vine vorba de diversificarea 
activităţilor economice, asigurarea accesului 
la servicii şi infrastructură sau găsirea unor 
soluţii adecvate necesităţilor specifice ale 
comunităţilor locale şi, de aici, dificultăţi în 
a reţine resursele umane. 

În acest context, studiul demarat în cadrul 
proiectului Disparități demografice în spații 
rurale (DISRUR) a pornit de la următoarele 
întrebări-cheie:
• Munţii Poiana Ruscă urmează în

întregime aceleaşi tendinţe demografice
cu caracter negativ sau există decalaje
demografice interne care necesită
o abordare diferită a declinului
demografic? Cât de puternice sunt aceste
decalaje?

• Cât de accentuat este declinul demografic 
al regiunii? Pot fi identificate grupări
tipologice de localităţi în funcţie de
gradul de depopulare?

• Cum percep comunităţile locale tendinţa 
de depopulare a regiunii?

• Cum este abordată în prezent problema
depopulării la nivelul acestei unităţi
montane?

• Ce măsuri ar trebui luate şi implementate 
pentru a stabiliza şi, în final, atenua
declinul demografic, măsuri care să
fie în concordanţă cu particularităţile
grupărilor tipologice identificate?

Pentru a identifica cele mai potrivite 
răspunsuri la aceste întrebări, au fost parcurse 
două etape de lucru:

1. Analiza comprehensivă a situaţiei
existente, prin intermediul unor activităţi
concrete precum:
• definirea zonei de studiu pe baza

interrelaţiilor funcţionale dintre zona
montană şi arealul său limitrof;

• determinarea scării de analiză, atenţia
fiind îndreptată către situaţia la nivel de
localitate, avându-se însă permanent
în vedere zona de analiză ca un întreg
funcţional;

• analiza factorilor interesaţi;

• identificarea şi consultarea unor surse de
informare bibliografică şi cartografică,
relevante pentru zona studiată şi pentru
problematica fenomenului de depopulare
din zonele montane europene şi din
România;

• colectarea datelor şi informaţiilor şi crearea
bazei de date la nivelul zonei de studiu;

• documentarea pe teren, activitate
desfăşurată în intervalul 26 iunie - 3 iulie
2017. Pentru a completa baza de date cu
informaţii şi date direct din teren, au fost
utilizate trei instrumente de lucru:
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Fig. 4. Metodologia cercetării
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• observarea directă a unor elemente 
din cadrul localităților analizate 
(gospodării, unități socio-economice, 
trama stradală etc.) și starea lor de 
conservare. Reperele surprinse în 
cadrul documentării pe teren au fost 
observate fotografic, dar și captate 
ca informație prin prelevarea unor 
puncte GPS.
• aplicarea unor interviuri semi-
structurate localnicilor întâlniți pe 
teren, în 47 de localităţi (un oraş: Oţelu 
Roşu şi 46 sate) din cele 110 localităţi 
cuprinse în zona de studiu (un 
municipiu: Hunedoara, un oraş: Oţelu 
Roşu şi 108 sate). Au fost intervievate 
102 persoane, din care 50 bărbaţi şi 
52 femei, urmărindu-se percepția 
acestora asupra calității vieții, și 
implicit asupra satului, în perioada 
socialistă și în prezent, cât și atitudinea 
lor referitoare la viabilitatea așezării în 
care locuiesc. Majoritatea persoanelor 
intervievate (95%) depășesc vârsta de 
40 ani, activează în sectorul primar 
sau fac parte din categoria persoanelor 
inactive (pensionari, persoane 
casnice).
• completarea unor fișe de habitat 
pentru 45 de localități reprezentative 
pentru fenomenul accentuat de 
depopulare. Acestea au fost structurate 
pe trei componente: gospodării, 
tramă stradală și economie locală, 
din punct de vedere fizionomic și 
funcțional. Totodată, s-a urmărit 
stadiul de conservare a elementelor 
antropice și gradul de acoperire cu 
vegetație a spațiului construit asociat 
intravilanului localităților.

• prelucrarea complexă, cu ajutorul 
aplicaţiei Microsoft Excel, a datelor 

statistice înregistrate la Recensământul 
Populaţiei şi al Locuinţelor din anii 1992 
şi 2011, a datelor şi informaţiilor obținute 
din fișele de habitate și interviuri, urmată 
de interpretarea rezultatelor obţinute, 
inclusiv reprezentarea lor cartografică;

• definirea unei tipologii a satelor în funcţie 
de stadiul fenomenului de depopulare şi a 
dinamicii funcţionale, prin suprapunerea 
indicatorilor statistici şi a celor cantitativi 
şi calitativi extraşi din fișele de habitate și 
interviuri, cu evidenţierea disparităţilor 
demografice intraregionale.

2. Elaborarea de recomandări
• analiza politicilor, a unor documente 

legislative şi de planificare strategică, 
precum şi a rezultatelor unor studii 
relevante pe plan european şi naţional 
privind zonele montane, precum 
şi măsurile şi acţiunile concrete de 
stabilizare a declinului demografic în 
aceste zone sensibile;  

• identificarea unor soluţii fezabile, implicit 
formularea unor recomandări de 
stabilizare a declinului demografic şi de 
atenuare a disparităţilor demografice din 
Munţii Poiana Ruscă, cu aplicabilitate 
posibilă şi în alte areale montane din 
România.

Setul de recomandări se adresează tuturor 
factorilor interesaţi, autorităţi locale şi 
naţionale, instituţii publice, grupuri de 
acţiune locală, asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, organizaţii non-
guvernamentale, comunitate academică, 
antreprenori locali şi potenţiali investitori, 
tuturor celor preocupaţi de viabilitatea satelor 
montane şi de nevoile specifice acestei zone. 
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Fig. 5. Interviu aplicat unei localnice din satul Bătrâna (comuna Bătrâna), în 30.06.2017.
Foto: Lelia Papp, 2017
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MUNȚII POIANA RUSCĂ - 
AREAL MONTAN NEVRALGIC

Spațiul carpatic românesc a fost favorabil 
locuirii din cele mai vechi timpuri, 
mărturie stând descoperirile arheologice 
dar și dovezile istoriografice ce atestă 
antropizarea și continuitatea prezenței 
umane. Munții Poiana Ruscă nu reprezintă 
nicio excepție. Dimpotrivă, complexitatea 
resurselor solului și mai ales ale subsolului 
au determinat o gravitație a forței de muncă 
condiționată de apariția primelor exploatări 
forestiere sau de minereuri, polarizare ce 
și-a schimbat traiectoria dinspre munte spre 
zona depresionară și/sau de culoar o dată 
cu apariția primelor forme de valorificare 
industrială în orașele din proximitate.

Zona Munților Poiana Ruscă, alături 
de alte zone montane din România, s-a 
înscris, încă din intervalul 2007-2013, în 
categoria zonelor montane defavorizate, un 
statut generat de o serie de restricționări 
naturale și involuții economice. Schimbarea 
regimului politic și intrarea economiei într-o 
fază de tranziție, generată de privatizarea 
întreprinderilor, sistarea activităților 
industriale până la închiderea unor mine 
și cariere au dus la apariția unui contingent 
însemnat de populație care și-a pierdut 
locul de muncă. Parte din ei au plecat, cu 
reorientare profesională sau nu, spre alte 
bazine de muncă, din țară sau străinătate; altă 
parte, mai puțină numeric și cu o medie de 
vârstă de peste 60 ani, a rămas în localitățile 
domiciliu încercând să-și continue existența. 
Fenomene demografice precum migrația 
tinerilor și a populației adulte, îmbătrânirea 

demografică, au fost dublate de o depopulare 
a localităților și o accentuare a caracterului 
de izolare al acestora, ceea ce face ca Munții 
Poiana Ruscă să reprezinte astăzi un areal 
montan nevralgic și cu soluții puține de 
revitalizare.

La ora actuală, cu o suprafaţă de 2.109,3 kmp, 
arealul analizat se suprapune pe teritoriul 
administrativ a 3 judeţe (Caraş-Severin, 
Hunedoara, Timiş), respectiv 110 localităţi. 
Au fost incluse, pe de o parte, toate acele 
așezări al căror intravilan se suprapune 
arealului montan, dar pe de altă parte, și 
așezările situate la periferia acestuia dar 
care datorită funcției industriale deținute au 
reprezentat un important bazin de muncă 
pentru locuitorii satelor montane.  

Datele demografice de la Recensământul 
General al Locuinței și Populației din 2011 
au reliefat prezența în arealul montan a 
46 localități rurale ce au sub 100 locuitori, 
mărime demografică ce le încadrează în 
categoria satelor mici și foarte mici. Toate 
aceste așezări rurale, exceptând 3 dintre 
acestea, au un trend demografic negativ, iar 
prognozele demografice realizate validează 
menținerea și chiar accelerarea ritmului de 
depopulare al satelor montane. Dacă, până 
nu demult, evoluția lor a fost condiționată de 
prezența unor unități industriale sau a unor 
centre de extracție a unor resurse, destinul 
lor este actualmente influențat de lipsa unor 
politici concrete de repopulare a spațiului 
montan.
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Fig. 6. Localizarea zonei de studiu. Arealul analizat se suprapune arealului montan Poiana Ruscă, fostă zonă 
montană defavorizată, în intervalul 2007-2013, astăzi cu efecte încă vizibile în teritoriu în ceea ce privește evoluția 
socio-economică a așezărilor. Localități urbane, precum Hunedoara, Oțelu Roșu, au fost incluse în arealul analizat 
datorită contingentului important de forță de muncă provenit din satele montane propriu-zise.
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CAUZALITĂȚI ALE 
DEPOPULĂRII SATELOR DIN 
MUNȚII POIANA RUSCĂ 
Depopularea, cel mai alarmant fenomen 
manifestat în Munții Poiana Ruscă, le-a 
impregnat satelor acestora o stare de letargie 
teritorială, reflectată cel mai adesea la nivelul 
funcționalității, fizionomiei și dimensiunii 
demografice a așezărilor. Astfel, statusul 
demografic actual al satelor din Munții 
Poiana Ruscă se descrie prin numărul redus 
al resursei umane active și destructurarea 
piramidei vârstelor, ce trădează un accentuat 
proces de îmbătrânire demografică și o 
creștere a ratei de dependență demografică, 
totodată, susținut de exodul rural, declanșat, 
în principal, de dorința de creștere a nivelului 
de trai (emigrarea pentru ocuparea unui loc 
de muncă sau pentru formarea profesională / 
educațională).

Traiectoria descendentă a evoluției populației 
din arealul montan studiat a fost dictată de un 
cumul de factori, de la cei fizico-geografici la 
cei socio-economici și politico-administrativi, 
coroborat cu evenimentele anilor 1990, 
manifestate prin trecerea la economia de piață 
și începutul unui proces de dezindustrializare 
a satelor și orașelor din Munții Poiana Ruscă, 
a căror activitate principală se baza pe 
exploatarea și prelucrarea resurselor naturale 
existente în teritoriu. 

Intercondiționările dictate de factorul fizico-
geografic în evoluția demografică a așezărilor 
Munților Poiana Ruscă pun în evidență 
două fațade diametral opuse, pragul dintre 
acestea fiind marcat de începutul tranziției 
economice. 

Prima perioadă, aflată într-un tandem cu 
politicile economice socialiste, axate în 
principal pe dezvoltarea sectorului industrial, 
este definită de conștientizarea importanței 
favorabilităților fizico-geografice. Astfel 
teritoriul, în ciuda suprapunerii unui 
areal montan, devenea atractiv ca urmare 
a resurselor de subsol existente (mangal, 
fier, marmură), exploatarea acestora 
reprezentând o activitate ce a polarizat forţa 
de muncă atât din satele montane propriu-
zise, cât și resursa umană din arealul imediat 
învecinat (Hunedoara, Oţelu Roşu etc.). Din 
punct de vedere demografic, aceasta poate fi 
consemnată ca o etapă de populare a arealului, 
respectiv de menținere a locuitorilor în 
teritoriu. 

În cel de-al doilea interval, guvernat de 
eșecul privatizării întreprinderilor și, ulterior, 
sistarea activităților industriale, până la 
închiderea unor mine și cariere, factorul 
fizico-geografic, fără a i se mai aprecia 
valoarea economică, devine unul ostil/
inhibator creșterii demografice. În lipsa 
exploatării resurselor industriale, spațiul 
montan este limitat la oferirea unor condiții 
minimale de trai, economia bazându-se pe 
activități agricole de subzistență, desfășurate 
pe suprafețe restrânse, fragmentate, cu 
pretabilitate redusă, ca urmare a condițiilor 
impuse de relieful montan. De altfel, 
Zona Munților Poiana Ruscă, conform 
mecanismelor de finanțare PNDR 2007-2013, 
PNDR 2014-2020, face parte din categoria 
zonelor montane defavorizate, un statut 
generat de o serie de restricționări naturale. 
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Condiționalitatea factorului fizico-
geografic, generată de fragmentarea 
accentuată și sustenabilitatea scăzută a 
terenurilor agricole pentru desfășurarea 
activităților economice, este dublată de 
accesibilitatea redusă a teritoriului. 
Suprapunerea așezărilor unui spațiu rural 
montan greu surmontabil de axele rutiere, 
coroborată cu poziționarea centrelor 
urbane polarizatoare (Hunedoara, 
Oțelu Roșu) spre extremitățile arealului 
studiat, pe fondul redus al capacității 
socio-economice a acestora de a atrage 
și satisface nevoile populației așezărilor 

montane, îngreunează circulația fluxurilor 
de produse, informație și forță de muncă.

Mai mult, acțiunea factorului teritorial-
administrativ, definită de aspectele ce țin 
de cooperarea între administrații județene 
diferite, ca urmare a localizării arealului 
studiat în zona de intersecție a județelor 
Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin, joacă 
un rol important în direcționarea centrifugă 
a vectorilor de dezvoltare socio-economică. 
Factorii de accesibilitate susțin funcționarea 
teritoriului Munților Poiana Ruscă ca periferie, 
pe de o parte, a centrelor polarizatoare 

Fig. 7. Reminiscențe ale unor foste așezări inundate de apele actualului lac Cinciș. Vetrele satelor Cinciș-
Cerna, Valea Ploștii, Baia lui Crai, Moara Ungurului și Ciuleni au fost strămutate în zona colinară învecinată, 
constituind actual sat Cinciș. Motivul acestui demers l-a constituit crearea actualului lac de acumulare.
Foto: Lelia Papp, 2017
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Hunedoara, Deva, Oțelu Roșu iar, pe de 
altă parte, a județelor în cadrul cărora se 
înscriu localitățile montane studiate. 

Distanța relativ mare față de un centru 
urban/parc tehnologic care să ofere 
perspectivele viabile de practicare a navetei 
pentru obținerea unui venit lunar, respectiv 
pentru formarea profesională, în raport cu 
oportunitățile oferite de spațiul montan 
și proiectele de revigorare economică 
inițiate la nivelul acestuia, reprezintă doar 
unul dintre mecanismele care a contribuit 
la reducerea forței de muncă din Munții 
Poiana Ruscă și relocarea acestora în 
preajma actorilor socio-economici/
entitățile teritoriale de for superior.

Depopularea unui areal, indiferent care 
au fost factorii determinanți ai acesteia, 
are consecințe dintre cele mai nefaste 
asupra evoluției teritoriale. Practic, în lipsa 
resursei umane, direct implicată, material 
și emoțional, în funcționarea propriului 
spațiu, dezvoltarea socio-economică devine 
discutabilă. Munții Poiana Ruscă, definiți 
de acest fenomen demografic, redau fidel 
imaginea unui teritoriu lipsit de populație 
activă, reflectată în varii nivele de abordare: 
economic, social, educațional, vernacular, 
al infrastructurii edilitare, al atractivității 
teritoriale etc.

Redarea sintetizată a modalităților de 
materializare teritorială a fenomenului de 
depopulare pune în evidență următoarele 
consecințe:

• reducerea forței de muncă și, implicit,
diminuarea capacității de intervenție
și periferizarea continuă a teritoriului,
destructurarea piramidei vârstei și
creșterea raportului de dependență

demografică. Valorile negative ai acestor 
indicatori demografico-economici 
caracterizează, în mod evident, localitățile 
răspândite pe platourile montane (Alun, 
Ulm, Feregi etc.), o situație mai bună 
caracterizând așezările de vale (Lunca 
Cernii de Sus etc.);

• distrugerea patrimoniului vernacular
prin abandonare sau ocuparea lui
doar sezonieră și accentuarea acestui
fenomen în lipsa populației tinere care să
investească în reabilitarea gospodăriilor
(a se vedea Țața, Alun etc.);

• degradarea infrastructurii edilitare și
sociale. Situația des întâlnită în teritoriu
este cea a unităților de învățământ/
biblioteci/cămine culturale nefuncționale, 
aflate într-o stare continuă de degradare.
Contribuția majoră, în acest caz, a avut-o
comasarea unităților de învățământ
la centrul de comună și restrângerea
activității școlare, ca urmare a numărului
redus de elevi care să susțină funcționarea
unui ciclu școlar (exemple din teritoriu).
Pe de altă parte, așezările montane,
staționare din punct de vedere economic,
dețin o infrastructură care oferă confortul
minim de trai (dotarea cu curent electric,
drumuri pietruite/pământ, alimentarea
cu apă din puțuri și bazine de acumulare
a apei improvizate);

• diminuarea în importanță a localităților
depopulate pentru autorități și
stakeholderi politico-administrativi,
transpusă în lipsa investițiilor în
infrastructura edilitară și interesul scăzut
spre asigurarea unor servicii minime de
asistență socială și servicii medicale;
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• lipsa resursei umane, deteriorarea
patrimoniului construit, dotările
edilitare și infrastructura de acces
precară, lipsa unor investiții economice
care să producă un efect multiplicat,
conferă teritoriului analizat un grad

redus de atractivitate pentru varii actori 
economico-sociali care ar avea pârghiile 
necesare pentru revigorarea economică și 
impact în menținerea și relocarea forței 
de muncă în localitățile Munților Poiana 
Ruscă.
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MUNȚII POIANA RUSCĂ - ÎNTRE 
CONSTRÂNGERI NATURALE 
PERMANENTE ȘI ATUURI OFERITE DE 
CADRUL NATURAL
Munţii Poiana Ruscă se individualizează în 
cadrul Carpaţilor Occidentali ca un masiv 
montan foarte bine conturat, delimitat de 
culoare de vale şi depresiuni. Din partea 
centrală, mai înaltă, cu altitudini cuprinse 
între 1000 şi 1300 m (vf. Padeşu 1374 m, 
vf. Rusca 1356 m), se desprind o serie de 
culmi radiare, netede, numite de localnici 
„picioare” (Kräutner, 1984, p. 6), ce ajung la 
mai puţin de 500 m în apropierea culoarelor 
învecinate. Culmile largi sunt delimitate 
de văi adânci şi relativ înguste, modelate 
de râurile divergente ce coboară din masiv 
(Bega Poienilor, Bega Luncanilor, Lăpugiu, 
Dobra, Cerna cu afluenţii săi Zlaşti şi Runcu, 
Densuş, Rusca cu Lozna, Gladna, Nădrag 
etc.). 

Din punct de vedere geomorfologic, în 
cadrul Munţilor Poiana Ruscă se disting 
două unităţi principale: o unitate în vest, cu 
un relief mai înalt, vechi, puternic modelat, 
mai puţin favorabil locuirii şi una în est, 
sub forma unui platou cu mai multe trepte 
de nivelare, adânc fragmentat de reţeaua 
hidrografică şi intens umanizat încă din cele 
mai vechi timpuri.

Caracterele generale ale reliefului sunt 
impuse de formaţiunile geologice prezente: 
şisturile cristaline, ca formaţiuni dominante, 
cu intruziuni eruptive şi intercalaţii de 
calcare şi dolomite cristaline. 

Aspectul general de cupolă al masivului, 
forma prelungă şi relativ domoală a 

culmilor, dar şi prezenţa văilor puternic 
adâncite reflectă un relief dezvoltat pe roci 
cristaline, intens metamorfozate în partea 
sudică (micaşisturi, amfibolite, gnaise şi 
gnaise oculare) şi mai slab metamorfozate 
în nord (Codarcea şi Dimitrescu, 1968; 
Kräutner, 1984), unde formează „cristalinul 
de Poiana Ruscă” (şisturi sericitocloritoase, 
cuarţite, şisturi cloritoase).

Intercalaţiile de calcare şi dolomite cristaline 
din structura acestor munţi corespund 
platourilor întinse din est (masivele de la 
Hunedoara-Runcu-Lelese, Groş), la care 
se adaugă masivul dolomitic-calcaros de la 
Luncani-Poieni în vest. Carstificarea nu este 
însă una de amploare. Dacă endocarstul este 
mai puţin reprezentat (avenuri şi peşteri de 
mărime mică sau medie în masivul Luncani-
Poieni: Peştera Româneşti, Peştera nr. 1 din 
Stânca lui Florian, Peştera din Cioca Birtului, 
Peştera din Piatra Fetii etc.), exocarstul este 
mai răspândit, fiind reprezentat de doline, 
sohodoluri (identificate inclusiv în toponimia 
locală: satul Sohodol, valea Sohodolului), văi 
în chei, cu versanţi abrupţi, înălţaţi cu 250-300 
m deasupra albiei râurilor (valea Runcului, 
valea Sohodolului, valea Bega Luncanilor, 
valea Bega Poienilor, valea Nandru). 

Formaţiunile magmatice au o răspândire 
limitată, mai accentuată în sud. Se remarcă 
şi prezenţa unor masive intrusive de 
granodiorite în vest, între Tincova şi Nădrag, 
sau a unor formaţiuni andezitice în zona 
Devei. Masivele granodioritice au fost 
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Fig. 8. Aşezare de platou – satul Lelese. Relieful de culmi şi platouri înalte, domoale, bine însorite a favorizat 
dezvoltarea unei reţele de aşezări dispersate pe culmile montane sau concentrate în culoarele de vale mai largi, în 
timp ce văile adânci şi umbrite au fost evitate.
Foto: Lelia Papp, 2017 

puternic modelate de eroziune, generând 
un relief domol, cu altitudini relativ reduse.

Relieful dezvoltat pe formaţiuni sedimentare 
(fie pe roci puternic consolidate reprezentate 
prin calcare jurasice, gresii, conglomerate, 
fie pe roci slab consolidate reprezentate prin 
argile, marne şi gresii nisipoase, nisipuri 
şi pietrişuri) apare în zonele periferice, 
deluroase şi în bazinul sedimentar Rusca 
Montană şi se caracterizează printr-o 
fragmentare mai accentuată.  

Resursele minerale asociate acestor 
formaţiuni geologice diverse au fost 
cunoscute şi exploatate încă din vechime, 
constituind factori determinanţi pentru 
dezvoltarea economică a unor localităţi din 
arealul montan, dar mai ales a unor centre 
industriale din zona periferică masivului 
(Deva, Hunedoara, Călan, Oţelu Roşu): 
importante zăcăminte de minereuri de fier 
(Ghelari, Teliucu Inferior, Ruschiţa; zăcăminte 
mici, astăzi epuizate, au mai fost exploatate la 
Ruda, Alun, Vadu Dobrii, Dealul Boul, Valea 
Lupului, valea Afinar, valea Negrii, Tomeşti, 
Cerbăl, Arănieş), minereuri de plumb şi 
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zinc (Muncelu Mic, Boiţa, zona Ruschiţa 
– Rusca Montană, zona montană la nord-
est de Tincova), minereuri de cupru (zona 
Deva), minereuri de pirită (Boiţa), talc şi 
steatit (zona Lelese – Cerişor – Govăjdia), 
dolomit (în estul masivului), marmură 
(Ruschiţa – marmură albă masivă şi 
marmură slab rubanată cu cenuşiu, Alun 
– marmură rubanată sau cu tente slabe 
spre brun gălbui sau brun roşcat), nisip 
cuarţos (Zolt) (Codarcea şi Dimitrescu, 
1968; Kräutner, 1984; Pop, 2006). Alte 
substanţe minerale utile identificate în 
subsolul Munţilor Poiana Ruscă, dar care 
nu sunt exploatate din cauza cantităţilor 
reduse sau a calităţii inferioare sunt: ivirile 
de sulfuri de cupru, plumb, zinc, cărbunii 
din versantul drept al văii Loznişoara de la 
Rusca Montană, pegmatitele cu muscovit 
de la Băuţar şi argilele refractare de la 
Fîrdea (Kräutner, 1984).

Localizarea masivului, suprafaţa sa relativ 
mare, particularităţile geomorfologice şi 
distribuţia zonală etajată a principalelor 
elemente climatice în jurul zonei 
centrale înalte impun trăsături climatice 
diferenţiate între zona centrală, mai 
rece (cu o temperatură medie anuală de 
2-4˚C), dar bine însorită, cu precipitaţii 
mai abundente (o medie anuală de 1200-
1400 mm), ierni aspre şi un număr ridicat 
de zile cu strat de zăpadă (100-150), zona 
marginală, mai caldă (temperatura medie 
anuală de 9-10˚C) şi cu precipitaţii mai 
reduse (media anuală de 700-800 mm), 
aflată fie sub influenţa zonei depresionare 
din vest şi a Culoarului Mureşului, în 
nord, cu tendinţe submediteraneene, fie 
sub influenţa zonei înalte a Carpaţilor 
Meridionali în sud, precum şi o zonă 
periferică depresionară, cu un climat mai 

blând, cu o temperatură medie anuală de 
9-11˚C, valori mai scăzute ale precipitaţiilor 
medii anuale (600-700 mm) şi un număr 
mai mic de zile cu strat de zăpadă (25-50). 
În culoarele de vale mai semnificative din 
interiorul masivului (culoarul Cernei) au 
loc frecvente inversiuni de temperatură, 
care dictează modul de utilizare a terenului 
(mutarea culturilor agricole pe versanţii 
însoriţi şi localizarea fâneţelor de-a lungul 
văilor). 

Peisajul este dominat de păduri, care în zona 
de platou din partea de est şi nord-est, ca 
urmare a locuirii îndelungate a populaţiei, 
au fost treptat înlocuite de suprafeţe întinse 
de terenuri agricole (păşuni şi fâneţe – cu 
un covor vegetal bogat în specii, inclusiv 
plante medicinale, favorizat de climatul 
mai umed şi răcoros; terenuri arabile – cu 
culturi destinate consumului în propria 
gospodărie: legume, cartofi, porumb, secară; 
livezi – preponderent în zona marginală). 
Variaţia altitudinilor, a condiţiilor climatice 
şi pedogeografice imprimă o distribuţie 
zonală etajată a vegetaţiei, de la păduri de 
stejar în zona marginală, îndeosebi în lungul 
extremităţii nord-vestice, la păduri de fag 
sau fag cu carpen, păduri de amestec de fag, 
brad şi molid începând de la 800-900 m, 
păduri insulare de răşinoase, la peste 1100-
1200 m, până la zone înguste de pajişti alpine, 
presărate cu tufărişuri de ienuperi, în zona 
centrală, la peste 1300 m. Marginea pădurilor, 
luminişurile, zona de platou şi zonele afectate 
de defrişări sunt areale propice extinderii 
arbuştilor fructiferi: zmeur, mur, coacăz, 
merişor, afin, care coboară în unele areale cu 
soluri alcaline potasice până aproape de zona 
periferică a masivului.
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Distribuţia componentei geologice, 
litologice şi hidrice, distribuţia etajată 
a principalelor elemente climatice şi 
biotice, precum şi gradul de intervenţie 
antropică sunt reflectate în distribuţia 
solurilor. Prin urmare, suprafaţa acestui 
masiv este acoperită în cea mai mare 
parte de cambisoluri, mai puţin fertile, 
acoperite în cea  mai mare parte de păduri 
şi pajişti folosite ca păşuni sau fâneţe 
(districambosoluri – în arealele mai înalte, 
formate pe roci acide, fie şisturi cristaline, 
fie roci eruptive, utilizate pentru unele 
culturi agricole precum cea a cartofului 
sau a trifoiului; eutricambosoluri – cu 
o fertilitate medie, formate pe areale

restrânse, pretabile pentru culturile de cartof, 
porumb, floarea soarelui). Tot în arealele mai 
înalte s-au dezvoltat spodisoluri, îndeosebi 
prepodzoluri, cu o fertilitate scăzută, acoperite 
de păduri de conifere şi pajişti secundare 
cu productivitate mică. În zona marginală 
sunt prezente preluvosolurile şi luvosolurile 
(clasa luvisolurilor), cu un potenţial de 
fertilitate moderat, fie acoperite de păşuni 
sau fâneţe, fie intrate în fondul agricol în 
urma defrişării pădurilor de foioase iniţiale 
sub care s-au format. Alături de acestea mai 
apar pe areale restrânse rendzine, din clasa 
cernisolurilor, formate pe materiale parentale 
calcaroase, acoperite de păduri şi pajişti, dar 
şi aluviosoluri, din clasa protisolurilor, cu o 

 Fig. 9. Practicarea legumiculturii pe aluviosoluri în satul Vălari (com. Toplița). 
Foto: Lelia Papp, 2017 



21

răspândire în luncile râurilor mai mari, 
relativ fertile şi favorabile unei game 
extinse de culturi agricole.

Prin constrângerile impuse de cadrul 
natural (relief de culmi şi platouri înalte, 
fragmentat de văi adânci, cu restricţii în 
desfăşurarea unor activităţi economice 
şi cu posibilităţi limitate de utilizare 
a terenului din cauza unui climat mai 
răcoros, cu inversiuni de temperatură şi 
perioade mai scurte de vegetaţie, a unor 
soluri cu potenţial de fertilitate scăzut spre 
moderat, formate în cea mai mare parte 
sub pădurile de foioase actuale sau iniţiale), 
Munţii Poiana Ruscă au fost incluşi în 
categoria zonelor montane defavorizate 
(ZMD). Aceste zone ale căror dezavantaje 
naturale şi structurale au fost recunoscute 
la nivel european încă din anul 1975 
(Directiva Consiliului nr. 75/268/EEC din 
28 aprilie 1975) necesită un sprijin susţinut 
(Regulamentul Consiliului nr. 1257/1999 
din 17 mai 1999; PNDR 2014-2020, 2014) 
şi o abordare specială a provocărilor cu 
care se confruntă, diferenţiată faţă cea care 
vizează alte tipuri de teritorii (SDTR, 2014; 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea 
Durabilă a zonei montane 2014-2020, 
2014; Rey, 2014). 

În acelaşi timp, unele trăsături ale 
elementelor cadrului natural oferă o serie 
de atuuri: relieful domol şi prezenţa unor văi 
interne largi favorabile locuirii, culmi bine 
însorite, resurse minerale asociate unor 
formaţiuni geologice diverse, ponderea 
mare a suprafeţelor ocupate de vegetaţie 
forestieră (în jur de 75% din suprafaţa totală 
a masivului) (Pop, 2006, p. 169), prezenţa 
unei vegetaţii naturale şi semi-naturale 
(păşuni şi fâneţe permanente) bogate 

în specii, favorabile creşterii animalelor, 
practicării apiculturii şi colectării plantelor 
medicinale, toate integrate într-un peisaj 
mozaicat extins, care poate fi cu uşurinţă 
încadrat în categoria Terenurilor Agricole cu 
Înaltă Valoare Naturală (High Nature Value 
Farmlands – HNVF), cu toate beneficiile 
potenţiale asociate: locuri de muncă şi 
vitalitate rurală, securitate alimentară, 
producţie agricolă, hrană diversificată, 
nutritivă şi gustoasă, un patrimoniu bogat 
de tradiţii şi obiceiuri culinare şi agricole ce 
se poate constitui într-o resursă turistică, aer 
curat, apă purificată şi protecţie împotriva 
inundaţiilor, soluri sănătoase care captează 
cantităţi mari de carbon, populaţii sănătoase 
de prădători naturali pentru controlarea 
naturală a dăunătorilor, agro-biodiversitate 
etc. (Dezvoltare rurală și Terenuri Agricole 
cu Înaltă Valoare Naturală, 2016, p. 5). 

Necesitatea abordării integrate a provocărilor 
cu care se confruntă în prezent Munţii Poiana 
Ruscă impune o trecere de la perceperea zonei 
montane ca o „zonă marcată de handicapuri 
naturale” (PNDR 2014-2020, 2014, p. 
48), care oricum au statut permanent, la 
acordarea unei atenţii sporite acelor trăsături 
ale componentelor cadrului natural care 
pot constitui elemente de favorabilitate şi 
oportunităţi capabile să susţină dezvoltarea 
durabilă a regiunii. Necesitatea unei astfel 
de direcţii în abordarea problemelor zonei 
montane, ca zonă cu specific geografic 
(SDTR, 2014), este considerată crucială 
pentru viabilitatea ei (Comisia Europeană, 
2008; Gløersen et al. 2016; ESPON, 2017).
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Fig. 10. Exploatarea marmurei în cariera de la Rușchița. Incluse uneia dintre cele mai importante cariere de 
marmură din Europa, zăcămintele de marmură de la Rușchița au fost date în exploatare încă de la sfârșitul secolului 
al XIX-lea, activitatea de extracție continuând și astăzi sub licența societății MARMOSIM. Produsele miniere 
principale obținute sunt blocurile de marmură și marmura concasată.
Foto: Lelia Papp, 2017 
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COMUNITĂȚILE UMANE 
IMPLICATE

Fig. 11. Comunitățile umane din Munții Poiana Ruscă, în 2011. Datele demografice înregistrate statistic validează 
numărul de locuitori stabiliți cu domiciliul, chiar dacă în realitate mulți dintre locuitori vin aici doar sezonier,  
locuința stabilă fiind situată în altă parte, majoritar la oraș sau în centrele de comună.
Sursa: Recensământul Populației și Locuințelor din 2011

Efectele tranziţiei economice s-au resimţit 
şi mai pregnant în evoluţia localităţilor şi 
a dimensiunii lor demografice. Trendul 
demografic general este unul descrescător, 
anul 2011 înregistrând 96.320 locuitori 
faţă de 127.914 locuitori, în 1992. La scara 
aşezărilor, se menţine o evoluţie negativă a 
localităţilor foarte mici şi mici, o reducere a 
numărului de locuitori în zona Hunedoarei 
şi a centrelor urbane Hunedoara şi Oţelu 

Roşu. Tot în arealul limitrof zonei montane, 
se înregistrează alte 5 localităţi fără locuitori 
(Preveciori, Goteşti, Mesteacăn, Mosoru, 
Ciumiţa). Dintre toate așezările rurale 
circumscrise arealului montan Poiana Ruscă, 
se observă că cele mai afectate sunt și vor fi 
satele între 1-100 locuitori, afectate deja de 
depopulare, și unde nu există prea multe 
perspective de repopulare.
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Printre specificitățile comunităților rurale 
din Munții Poiana Ruscă, din punct de vedere 
demografic, redăm câteva aspecte.
1. Vârsta populației indică un accentuat

fenomen de îmbătrânire a locuitorilor,
secondat de o ușoară feminizare a
segmentului de vârstă adultă de peste 60
ani.

2. Majoritatea locuitorilor sunt angrenați cu
activități în sectorul primar, practicând
o agricultură de subzistență (primordial,
creșterea animalelor), ceea ce le asigură
principalul venit, alături de pensie.

3. Populația adultă, cuprinsă în segmentul
de vârstă 25-60 ani, întâlnită în unele
localități, vine sezonier, fie pentru a-și
ajuta părinții sau pentru a menține

gospodăria natală, fie pentru a se relaxa, 
la sfârșit de săptămână.

4. Datorită ponderii ridicate a populației
vârstnice, rata de dependență demografică 
este una accentuată, trendul fiind unul
crescător, nu puțini tineri agreând varianta 
împrumutului din partea părinților sau
bunicilor.

Fig. 12. Localnică din Vălari (com. Toplița), stând în cerdacul familiei. Locuința actuală a adăpostit vechea 
școală, cu clasele I-IV, din localitatea Vălari, acum în sat „la tătă casa mai este câte un bătrân-doi”. 
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Vreo 40 de bătrâni suntem, femei şi 
bărbaţi. Mai mult femei. Mai multe 
văduve.
[Fost pădurar, Socet]
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ESTETICA AȘEZĂRILOR
DEPOPULATE

Fizionomia spațiului construit, de la 
clădirile propriu-zise la trama stradală, 
vivacitatea satului sau modul de utilizare 
al terenurilor, reflectă în cazul așezărilor 
depopulate o măsură de evaluare a 
viabilității acestora și a stadiului de 
degradare a habitatelor umane. În 
majoritatea habitatelor rurale se întâlnesc 
toate tipurile de elemente construite, în 
faze diferite de evoluție. Gradul de izolare, 
accentuat de calitatea infrastructurii 
rutiere și lipsa unor mijloace de transport, 
secondat de puterea de cumpărare scăzută 
a populației locale, a determinat păstrarea 
într-o pondere mai mare a materialelor de 
construcție, forma și structura locuințelor 
și anexelor și chiar utilizarea terenurilor.

Fișele de habitat completate în cadrul 
documentării pe teren au reliefat, pentru 
gospodării, câteva caracteristici precum o 
anumită densitate a locuințelor deteriorate 
(29 localități) și abandonate (29 localități, 
aceleași sau altele), vârsta înaintată a 
proprietarilor gospodăriilor, existența 
unui număr consistent de case spre vânzare 
și, totodată, receptivitatea oamenilor 
intervievați pentru vânzarea unui teren sau 
a unei case. Însă, prețurile de vânzare sunt 
destul de ridicate, iar starea de degradare 
a multora dintre acestea, la care se adaugă 
poziționarea și lipsa unor servicii minimale 
(medicale, tehnice etc.) condiționează 
neocuparea lor. Există și cazuri fericite în 
care acestea au fost transformate în case de 
vacanță. 

Fig. 14. Tramă stradală în Căoi. Fizionomia satelor de 
vale, situate în proximitatea unei artere de comunicație, 
a fost influențată de adaptarea proprietarilor la 
tendințele de confort urban, împrumutând din 
înfățișarea specifică zonelor periurbane.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Fig. 13. Gospodărie tradițională din Bunila. Unele 
dintre aceste gospodării tradiționale, prin tehnica de 
construcție, vechime, materiale utilizate, fac parte 
dintr-un important patrimoniu vernacular local, 
neconștientizat și nevalorificat.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017
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Motivele pentru care noii proprietari aleg 
achiziționarea unui teren sau case în zona 
montană sunt insuflate de liniște, dezvoltarea 
unei afaceri în câteva cazuri, și aceasta în 
domeniul creșterii animalelor, sau au moștenit 
proprietatea pe linie ereditară și continuă să 
întrețină gospodăria pentru copii, relaxare și 
pentru a păstra vie memoria înaintașilor. 

În cazul gospodăriilor neîntreținute, cele 
mai afectate de degradare sau acoperite de 
vegetație sunt anexele, gardurile, curțile și 
acoperișurile caselor. Multe dintre acestea, 
și nu numai, pot constitui de sine stătător 
un important patrimoniu vernacular, prea 
puțin conștientizat spre deloc, și nicidecum 
valorificat turistic. 28 așezări rurale păstrează 
elemente vernaculare ce pot constitui un 
punct de plecare pentru creșterea atractivității 
spațiului rural.

Fig. 15. Gospodărie din Bătrâna. Aidoma acestei gospodării, unele dintre casele și anexele acestora regăsite în 
spațiul rural sunt locuite de vârstnici, care le întrețin pe măsura puterilor lor.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017
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Nici celelalte tipuri de clădiri nu se află 
într-o stare mai bună. Vorbim în acest caz 
de școli, anumite unități sanitare, unde 
este cazul, și biserici. 

Instituțiile sociale și ecleziastice au fost 
și ele atinse de același destin ca și spațiul 
locativ. Amintim unitățile de învățământ 
și medicale din Alun, Poienița Tomii și 
Cerbăl, magazinul din Cerbăl sau chiar și 
bisericile din Bunila și Vălari. Dispariția 
unor efective de persoane pentru care să 
se justifice prezența acestor instituții în 
teritoriu, fie că vorbim de elevi, pacienți 
sau enoriași, a dus la închiderea acestor 
edificii sau la comasarea și individualizarea 
lor ca unități funcționale doar în centrele 
reședință de comună sau chiar în orașele 
din proximitate.

Vechile structuri industriale, fie ele 
cariere, mine, împreună cu sediile 
administrative, ulterior închiderii lor, au 
rămas neatinse de intervenții antropice, 
neexistând nicio variantă de reconversie 
sau regenerare. De altfel, întregul spațiu 
industrial din proximitate, regăsit în 
perimetrul orașelor Deva, Hunedoara, 
Oțelu Roșu, și-a regăsit identitatea, prin 
alt tip de utilizare, în foarte puține cazuri 
(ex. centrul cultural și expozițional Werk 
pe locația fostului furnal omonim). Acum, 
se manifestă aceeași imagine a unui nou 
ciclu de vegetație care acoperă parțial 
aceste platforme industriale, creând 
adevărate peisaje repulsive.

Trama stradală, formată din străzi, ulițe și 
poteci, a fost modernizată parțial și selectiv, 
fișele de habitat confirmând prezența 
însemnată a drumurilor de pământ, 

acestea corespunzând drumurilor comunale, 
în multe cazuri deja acoperite de vegetație. 
Documentarea pe teren a evidențiat în unele 
sate o anumită vitalitate umană, generată de 
prezența unor copii pe străzile acestora, aflați 
în vacanță sau în vizită la bunici, sau forme de 
coeziune socială între locuitori, în fața porții 
caselor, însă frecvența lor redusă sporește 
gradul de izolare în celelalte sate.

Da’ nu cumpără nime’ [...] 
Acu’  tătă lumea se trage la oraș.
[Pensionară, Sohodol]



28

Fig. 16. Muncitori din Transilvania, Moldova, Oltenia au fost atrași de mirajul locurilor de muncă din minele 
sau cariera de marmură de pe Valea Ruschiței. Mare parte disponibilizați, o parte dintre aceștia au luat drumul 
străinătății, alții au ales să rămână în localitatea Ruschița (foto) sau Rusca Montană, devenită pentru ei „acasă”.
Sursa: Ana-Maria Pop, Gheorghe-Gavrilă Hognogi, National Geographic România, 2017
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FUNCȚIONALITATEA 
AȘEZĂRILOR DEPOPULATE
Munții Poiana Ruscă sunt cunoscuți 
pentru complexitatea resurselor existente, 
intens exploatate în perioada socialistă, 
determinând la rândul lor apariția în acele 
vremuri a unor centre industriale puternice, 
Deva, Hunedoara, Oțelu Roșu, spre care 
au gravitat locuitori din toate colțurile 
țării. Căderea regimului socialist a dus la 
instalarea după anii 1990 a unei economii 
de tranziții, manifestată prin privatizarea 
sectorului industrial, în primă fază, și 
apoi închiderea unităților industriale, și 
încurajarea activităților din sectorul terțiar.

În zona de studiu, cariera de marmură de la 
Alun este unul dintre cele mai reprezentative 
exemple de unitate de exploatare lăsată în 
paragină, extracția marmurei practicându-
se în areal doar pe Valea Ruschiței. Centre 
industriale precum Hațeg, Oțelu Roșu, 
Marginea, Hunedoara, Mintea, Muncelu 
Mic, Dobra, Toplița, Lelese, situate în 
perimetrul montan sau în vecinătatea 
acestuia, polarizau populația din Munții 
Poiana Ruscă, dar și pe cea din exteriorul 
regiunii. 

Acum, orașe precum Deva, Hunedoara, 
Oțelu Roșu, și chiar mai îndepărtate spațial 
precum Timișoara, Lugoj atrag locuitori din 
Munții Poiana Ruscă, conform declarațiilor 
persoanelor intervievate; este cazul copiilor 
și nepoților locuitorilor întâlniți în cadrul 
documentării pe teren.

Înainte de 1990, principalele resurse locale 
utilizate, așa cum ne-o confirmă și persoanele 
intervievate în cadrul documentării pe teren, 
erau pământul (39 respondenți), pășunile 
(32 respondenți), lemnul (8 respondenți), 
minereurile complexe (4 respondenți) 
și minereurile feroase (2 respondenți). 
Valorificarea lor se făcea în cele două 
sectoare: primar și industrial, pe de o parte 
prin creșterea animalelor și practicarea unor 
culturi de porumb, cartof, leguminoase etc., 
pe de altă parte prin prezența unor importante 
centre siderurgice. 

În prezent, singurele resurse utilizate sunt 
pământul și pășunile, fapt certificat de 43 
răspunsuri primite. Activitatea principală 
și, de altfel principalul mijloc de asigurare 
a unui venit, se rezumă la activitatea 
din agricultură, locuitorii ocupându-se 
cu creșterea animalelor sau apicultură. 
Subvențiile acordate de APIA au determinat 
în cazul populației mai tinere deschiderea 
unei afaceri în acest sector, primordială prin 
deținerea unor efective de bovine sau ovine.
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Fig. 17. Locații de prelucrare și valorificare a resurselor subsolului în perioada socialistă. Pentru majoritatea 
cazurilor, centrele de extracție (mine, cariere) au fost închise, iar unitățile de prelucrare a resurselor sunt sistate sau 
funcționează la capacitate mică.

Investițiile în teritoriu sunt cele care dictează, 
în primul rând, continuitatea comunităților 
locale și a activităților economice desfășurate 
de acestea, și pe termen deja mediu 
viabilitatea așezărilor. Acestea s-au suprapus 
cu încurajarea apariției unor microferme 
agricole (14 respondenți), modernizări de 
sectoare de drumuri (12 respondenți) și 
introducerea alimentării cu apă în unele 
localități (2 respondenți). 

Rău se alege că nu mai sunt oameni, 
oamenii’s plecați toți.
[Pensionară, Bunila]



31

Inițiativele provin din rândul locuitorilor, 
dacă facem referire la dezvoltarea 
economică a spațiului rural, în vreme ce 
investițiile în infrastructuri tehnico-edilitare 
și de transport aparțin autorităților locale și 
regionale. 

Lipsa locurilor de muncă constituie 
principala grijă a generațiilor prezente când 
vine vorba despre viabilitatea acestor sate 
montane și repopularea lor. Acest fapt stă 
și la baza celor 16 răspunsuri primite ce 
consideră că șansele de supraviețuire ale 

satului montan sunt aproape nule, o dată 
cu dispariția generației actuale de locuitori, 
fizionomia satului înregistrând deja un anumit 
stadiu de involuție. Nu toate vocile ascultate 
sunt de aceeași părere, 20 respondenți 
consideră că satul în care domiciliază are șanse 
de supraviețuire, fie datorită unei perspective 
optimiste de a privi lucrurile și a încrederii 
acordate unor posibile politici mai mult sau 
mai puțin de repopulare conturate în viitorul 
apropiat fie datorită întrezăririi unor posibile 
alternative de dezvoltare turistică. 

Fig. 18. Mărturii ale agriculturii de subzistență practicată în Boia Bârzii (com. Vețel). Locuitorii tuturor satelor 
din zona montană s-au ocupat cu creșterea animalelor, fie ca activitate principală, în cadrul unor familii, fie ca 
activitate secundară în vederea sporirii venitului familial. 
Sursa: Ana-Maria Pop, Gheorghe-Gavrilă Hognogi, National Geographic România, 2017
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Dând un zoom pe imaginea globală a satelor 
montane aflate deja în curs de depopulare, 
locuitorii acestora (31 intervievați) consideră 
că problemele socio-demografice deja acute 
cu care se confruntă acestea (îmbătrânirea 
populației, migrația definitivă a tinerilor, 
starea de degradare a fondului locativ din 
unele așezări, sălbăticirea arealului dacă luăm 
în considerare frecvența de apariție a unor 

mamifere precum urși, mistreți) nu pot fi 
soluționate pe termen scurt. Pe de altă parte, 
printre soluțiile identificate de înșiși membrii 
acestor comunități amintim necesitatea 
creării unor locuri de muncă, demararea unor 
inițiative antreprenoriale în domeniul turistic 
și agricol și îmbunătățirea infrastructurii 
de transport, fără de care arealul Munților 
Poiana Ruscă își accentuează izolarea.
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COEZIUNEA SOCIALĂ A 
COMUNITĂȚILOR RURALE

Izolarea satelor montane nu se traduce doar 
prin starea de conservare a spațiului construit 
sau funcționalitatea așezărilor, ci și printr-o 
minimă sau chiar inexistentă coeziune 
socială, condiționată în primul rând de 
lipsa populației. Alternative de producție, 
consum și comercializare a unor produse 

locale sau alternative pentru accesarea unor 
servicii de asistență medicală, educaționale 
sau ecologice, care sunt parte componentă a 
ceea ce numim economie socială și solidară, 
sunt minimale și provin din mediul extern al 
regiunii montane. 

Fig. 19. Forme de socializare ale comunității locale din Poienița Tomii (com. Cerbăl).
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017
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Din punct de vedere al ofertei de servicii 
existente în Munții Poiana Ruscă, zona 
montană poate fi considerată încă 
defavorizată, fiind direct dependentă de 
serviciile extraregionale din zonele urbane. 

Aprovizionarea localnicilor se realizează 
prin două mijloace: pe de o parte, pentru 
produsele de larg consum și neperisabile 
aceștia preferă deplasarea în orașe și centre de 
comună, procurându-și produsele din marile 
magazine, pe de altă parte, pentru produse 
alimentare de bază populația face recurs la 
magazinele locale. Multe dintre unitățile 
comerciale prezente în teritoriu sunt închise; 
regăsim acest context în 18 sate. Pentru 
produse de panificație dar și alte bunuri 
alimentare și non-alimentare există anumiți 
furnizori locali ce suplinesc lipsa micilor 
unități de comerț și livrează, de câteva ori 
pe săptămână, produsele solicitate, pe baza 
comenzilor primite din partea populației.

Lipsa efectivului de copii a dus la închiderea 
unui număr ridicat de școli (17 localități), dar 
acest fenomen a început încă din perioada 
socialistă, când dorința de continuare a 
studiilor și de asigurare a unei anumite 
formări educaționale i-a determinat pe mulți 
dintre locuitori să se mute, împreună cu copiii 
lor, cu domiciliul stabil, în centrele de comună 
sau orașele cu instituții de învățământ. 
Într-o situație similară se află și unitățile de 
asistență medicală, chiar mai îngrijorătoare 
dacă ținem cont de predominanța satelor 
fără nicio formă de ajutor medical și direct 
dependente de unitățile medicale de la oraș 
(Hunedoara, Deva, Cluj-Napoca, Timișoara) 
sau din unele centre de comună mai mari 
(Ghelari, Vețel, Dobra, Ilia, Hațeg, Densuș). 
Cele 4 localități, Alun, Bunila, Poienița 
Tomii și Gura Bordului, în care în perioada 

de tranziție a mai funcționat un cabinet 
medical, sunt și ele actualmente lipsite de 
prezența unui dispensar sau a unui personal 
medical. Puncte farmaceutice nu există pe 
raza administrativă a arealului analizat.

Singurele care mai stau în picioare, deși nu 
toate funcționale, sunt unitățile ecleziastice, 
majoritar biserici creștin-ortodoxe, nu puține 
cazuri existând în care un preot slujește în mai 
multe sate, consecutiv, datorită numărului 
puțin de enoriași. Aici pot fi menționate 
localitățile Țața, Alun, Bunila, Mesteacăn, 
Luncanii de Sus, Dealu Mic și Vălari, deschise 
doar în timpul marilor sărbători.

Serviciile de factură ecologică sunt limitate 
în arealul montan la amplasarea unor puncte 
de colectare a deșeurilor, 14 așezări având 
un contract de salubritate pentru adunarea, 
colectarea și transportul deșeurilor menajere. 

Ne pare bine că ne aduce pâinea, de 
două ori pe săptămână, lunea și joia,  
ne aduce pâine de la Peștiș [Peștișu Mic] 
și strictu’ necesar, ce trebe, zahăr, ulei, 
ca să nu cumpărăm după ele la oraș. 
Dau 60 lei pe transport să mă duc să 
iau un kil de ulei sau de zahăr mai bine 
îl iau de aici.
[Angajată, Bunila]
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SATELE MONTANE DIN MUNȚII 
POIANA RUSCĂ - EȘEC AL INEXISTENȚEI 
UNEI GUVERNANȚE LOCALE?

Dacă la nivel național, prin avantajele 
conferite de statutul de zonă montană 
defavorizată arealului analizat, se poate 
afirma existența unei politici de revigorare a 

satului montan, dar nearticulată în teritoriu, 
la nivel local nu există nicio măsură concretă 
privind reducerea sau eliminarea declinului 
demografic din aceste așezări.

• Aceste sate nu mai dețin niciun locuitor,
la ultimul recensământ acestea figurând
cu 0 locuitori.

• Majoritatea gospodăriilor sunt lăsate
în paragină și nu există nicio inițiativă
de achiziționare a unor terenuri sau
gospodării din intravilanul satelor,
înregistrându-se o stare avansată de
degradare a patrimoniului construit.

• Accesibilitatea reprezintă o problemă
importantă, atât ca și distanță parcursă
dar și ca stare de viabilitate a drumurilor.

• Localitățile sunt puternic împădurite și
se semnalează prezența unor animale
sălbatice (urși, mistreți).

• Autoritățile locale ignoră această situație,
neexistând nicio inițiativă de repopulare
a acestora.

Fig. 20. Gospodărie din Gotești (com. Răchitova). La 
fel ca și această locuință și celelalte gospodării din sat 
reprezintă adevărate bijuterii arhitecturale, dar aflate 
în diferite stadii de degradare, cauzate de nelocuirea 
lor.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Fig. 21. Acasă la fam. Dămuc, sat Gotești (com. 
Răchitova). Familia Dămuc locuiește temporar în 
Gotești, în casa natală, întreținând încă o gospodărie 
cu un efectiv de 100 ovine.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

1. SATE DEPOPULATE INTEGRAL,
FĂRĂ NICIO PERSPECTIVĂ DE 
EVOLUȚIE 
(Mosoru, Curpenii Silvașului, Ciumița, Preveciori, 
Gotești)
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2. SATE DEPOPULATE
INTEGRAL, CU TENDINȚE DE
REFUNCȚIONALIZARE
(Mesteacăn, Țața)

• Cele două sate nu mai înregistrează niciun 
locuitor stabil, statistic; în realitate, există
locuitori temporari.

• Deși starea habitatelor este una
deteriorată, vizibilă la nivelul fizionomiei
gospodăriilor și a infrastructurii, satele
beneficiază de un aport de populație
nouă, sezonieră. Locatarii, urmași ai
foștilor localnici sau noi proprietari,
au păstrat/cumpărat, întreținut și
modernizat vechea locuință, utilizând
terenul asociat acesteia, în scop locativ ca
și casă de vacanță.

• Pentru surmontarea stării proaste de
viabilitate a căilor de acces, populația se
deplasează cu ajutorul unor autoturisme
4x4.

• Alimentarea cu apă se face din surse
proprii, prin captarea unor izvoare și
direcționarea lor gravitațional.

• Autoritățile locale nu s-au implicat
pentru schimbarea evoluției satelor,
singurii responsabili fiind localnicii,
pentru care liniștea locației rezidențiale
dar și practicarea unui turism „sălbatic”
nu necesită investiții nici măcar în
infrastructura de transport.

Fig. 22. Drum de acces spre Mesteacăn (com. 
Răchitova). Drumurile de pământ sunt singurele 
artere prin care se conectează satele.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Fig. 23. Locuință abandonată din satul Țața (com. 
Izvoarele). Vegetația a invadat atât de mult unele 
gospodării încât crește gradul de sălbăticire al zonei.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Fig. 24. Locuință tradițională din satul Țața (com. 
Izvoarele). Proprietarul casei, pictor, intenționează 
restaurarea casei, prin păstrarea specificului ei tradițional.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017
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• Trendul demografic este unul descrescător, 
cu o stare generală a habitatelor predispusă 
degradării, cu populație îmbătrânită
și predominant angrenată în activități
agricole de subzistență.

• Investițiile sunt minimale, limitate la
modernizarea unor sectoare de drum sau
racordarea la alimentarea cu apă în sistem
centralizat, inițiate de autoritățile locale.

• Situația așezărilor este conștientizată
de stakeholderii locali, însă inițiativele
demarate nu modifică substanțial viața
populației.

• Sporadic, apar noi proprietari și unele
gospodării redevin funcționale, însă
nu sunt suficiente pentru repopularea
satului.

• Apar inițiative antreprenoriale ale unor
localnici în sectorul primar (stimulați,
în majoritatea cazurilor, de existența
subvențiilor APIA).

3. SATE CU DEPOPULARE
VIZIBILĂ
(34 localități, precum Răchițaua, Fața Roșie, Cerbăl, 
Poieni, Alun, Bunila, Arănieș, Sohodol etc.)

Fig. 27. Gospodărie invadată de vegetație din Feregi 
(com. Cerbăl). Multe din gospodăriile localității se află 
într-o stare de îmbătrânire, proprietarii acestora neavând 
capacitatea financiară pentru modernizarea lor. 
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Fig. 26. Creșterea animalelor – o  ocupație de bază în 
satul Sohodol (com. Lelese). Deși într-o pondere mult 
mai mică, mulți dintre locuitorii satului dețin câteva 
bovine sau ovine pentru asigurarea traiului zilnic.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Fig. 25. Fostul magazin din satul Bunila (com. 
Bunila), azi închis. Aprovizionarea localității se face 
astăzi prin intermediul unui furnizor ce livrează de 
două ori pe săptămână produse alimentare și non-
alimentare de bază. 
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017
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4. SATE CU O DEPOPULARE MAI
PUȚIN VIZIBILĂ
(Căoi, Bujoru, Vama Marga, Românești)

• Există date statistice care confirmă o
posibilă evoluție revigorantă a acestor
sate, dar nu există niște politici concrete de
repopulare dedicate acestora.

• Spre deosebire de particularitățile
așezărilor anterioare, satele din această
categorie își modifică, treptat, fizionomia
și funcționalitatea, împrumutând din
specificul așezărilor periurbane.

• Fizionomia gospodăriilor se modifică
treptat, la fel ca și funcționalitatea
satelor, totul împrumutând stilul de viață
periurban.

• Proximitatea față de o arteră importantă
de transport și/sau de un centru urban
facilitează accesul la diferite servicii
educaționale, medicale și comerciale.

• Infrastructura de transport este
modernizată, localitățile beneficiind
și de proximitatea unei artere rutiere
importante (drum european, drum
național).

• Puțini locuitori mai practică activități în
sectorul primar, majoritatea proprietarilor 
fiind angrenați într-un serviciu în spațiul
urban.

Fig. 29. Stradă din satul Căoi (com. Vețel). 
Infrastructura de transport este modernizată și a 
contribuit ca și criteriu în alegerea unei reședințe de 
către noii proprietari.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Fig. 28. Caracteristici ale mobilității periurbane din 
Românești (com. Tomești). Pe lângă modernizarea 
infrastructurii de transport, se încurajează practicarea 
transportului verde, cu ajutorul bicicletelor.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017
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RECOMANDĂRI

Analizând politicile și măsurile existente 
pe plan național, putem afirma că nu 
există politici concrete axate pe stabilizarea 
declinului demografic, acestea fiind focusate pe 
dezvoltarea tuturor arealelor și a mai multor 
direcții de intervenție pe domenii de activitate. 
Este imperios necesară crearea unor sinergii 
între diferitele politici sectoriale.

Inițiative individuale 
Pot fi demarate de locuitori, turiști, agenți 
economici, antreprenori sau alți reprezentanți 
ai comunităților locale.

• Achiziționarea unei case și transformarea
ei într-o casă de locuit sau casă de vacanță. 
Acest demers ar valorifica parte din
patrimoniul vernacular local și ar asigura
viabilitatea satului.

• Transformarea unor trupuri de vetre
în zone de vacanță, fie că ar reprezenta
investiții locale sau străine, prin
intermediul cărora s-ar încuraja turismul
sălbatic. În unele sate italiene (de pildă,
Tori) au fost create adevărate sate
ecologice (eco-villages), unde toți cei care
aleg o astfel de locație sunt conștienți de
aparentele minusuri existente.

Fig. 30. Casă tradițională din Poienița Tomii (com. Cerbăl). 
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017



40

• Conectarea localităților rurale cu restul
spațiului extramontan prin dezvoltarea
unor rețele de comunicații și crearea așa-
ziselor sate „electronice” (un exemplu,
în acest sens, îl constituie satul italian
Coletta di Castelbianco).

Inițiative regionale
Purtători ai acestor inițiative pot fi GAL 
Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul 
Pădurenilor, diferite ONG-uri (SalvaSat), 
instituții publice, autorități locale, agenții de 
turism.

• Dezvoltarea unei economii locale prin
încurajarea acțiunilor de antreprenoriat
și impulsionarea fermierilor de a accesa
surse de finanțare europeană și de a
valorifica resursele locale existente,
inclusiv prin apariția unor forme de
asociere.

• Introducerea unor pachete turistice
destinate turismului montan.

• Reconversia funcțională a unor așezări, în
prezent definite doar de practicarea unor
activități de creștere a animalelor.

Fig. 31. Cămin cultural în satul Vălari (com. Toplița). Locuința valorifică materiale tradiționale precum lemnul 
și piatra. 
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017



41

Inițiative naționale
În această categorie se integrează măsurile luate 
la nivel național, responsabile fiind autoritățile 
centrale (ministere, instituții publice).

• Inițierea unor campanii de revenire
în mediul rural a urmașilor populației
actuale, fapt ce ar asigura o ușoară
repopulare a unor așezări montane.

• Dezvoltarea unor servicii de asistență
socială în satele montane pentru populația 
vârstnică.

Fig. 32. Ghelari, centrul polarizator local al Ținutului Pădurenilor. 
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

• Crearea unor facilități fiscale pentru
toți cei care doresc să se stabilească cu
reședința în așezările montane.

• Încurajarea investițiilor în infrastructura
fizică și socială.

• Conturarea unor instrumente de lucru
particularizate pentru arealele montane
axate pe încurajarea unei economii
montane.

• Crearea unor rețele de networking pentru
potențialii investitori în zonele montane.
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Fig. 33. Locuință abandonată din satul Țața (com. Izvoarele). Vegetația a invadat atât de mult unele gospodării 
încât crește gradul de sălbăticire al zonei și de nesiguranță în ceea ce privește posibilele viețuitoare întâlnite.
Foto: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, 2017

Inițiative europene
Sunt guvernate de Comunitatea Europeană 
dar și de diverse instituții, organizații, foruri 
decizionale transnaționale.

• Încurajarea stabilirii unor relații de
cooperare transnaționale de promovare a
zonelor montane.

• Implementarea unor instrumente de
finanțare focusate pe problematica
spațiilor montane și rurale.

• Apariția unor politici la nivel european
privind depopularea zonelor rurale și
identificarea unor coordonate strategice
pentru stoparea declinului demografic
accentuat în multe părți ale continentului
european.
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