
 

 

Participare RSA Central 
& Eastern Europe 
Conference 2017, Cluj-
Napoca, ROMANIA 
 

În 11-13 septembrie 2017, municipiul Cluj-

Napoca, prin Universitatea Babeș-Bolyai,  

găzduiește conferința Asociației de Studii 

Regionale, cu tematica „Regional 

Polarisation and Unequal  Development in 

CEE: Challenges for Innovative Place-

b as ed  Po l ic ies” .  În  c o nt ext u l 

dezechilibrelor existente la nivel teritorial, 

între zonele metropolitane și cele locale, 

între centru și periferie etc., scopul 

conferinței este  acela de a identifica  acele 

direcții de dezvoltare pentru elaborarea 

unor politici teritoriale echilibrate. 

 

O parte a echipei Coordonatorului de 

proiect DISRUR (14-AUF) va participa la 

acest eveniment științific cu o lucrare 

(From Industrial Activities and 

Community Pride to No Man’s 

Village - Shrinking Villages in the 

Poiana Ruscă Mountains), în cadrul 

secțiunii „Rural Areas Under Pressure 

(Marginalization & Rural Peripheries/

Areas)”. 
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Coordonator: 
Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul 

de Geografie Regională, Cluj-
Napoca, România 

 

Parteneri:  
Universitatea de Vest din Timişoara, 

Centrul pentru Dezvoltare 
Regională, Studii Transfrontaliere 
şi Amenajarea Raţională a 
Teritoriului, Timişoara, România 

Academia de Studii Economice a 
Moldovei, Chişinău, Republica 
Moldova 

Université d’Angers, ESO-Angers-
CNRS, Angers, Franţa  

Rezultatele articolului scot în evidență  

amploarea fenomenului depopulării în 

zonele montane românești, în cazul de 

față, Munții Poiana Ruscă, și modul în 

care comunitățile locale au încercat să se 

adapteze. Marea parte a locuitorilor au 

ales drumul migrației spre alte bazine de 

muncă din proximitate sau străinătate, în 

vreme ce cei rămași sunt vârstnici sau 

locuiesc, predominant, doar sezonier în 

spațiul rural. Stagiile de tranziție prin care 

a trecut spațiul rural românesc sunt 

surprinse, la microscară,  prin modul de 

gestionare a teritoriului de către factorii 

de decizie responsabili. 
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Documentare pe teren în satele depopulate ale 
Munților Poiana Ruscă 

26 iunie - 4 iulie 2017  

Sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie 

a.c. s-au suprapus documentării pe teren a 

membrilor Centrului de Geografie 

Regională, formată din Nicoleta David, 

Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Ana-Maria 

Pop, Lelia Papp, Dănuț Huciu, în arealul 

Munților Poiana Ruscă. 

 

Pe durata celor 8 zile de teren, cercetătorii 

au realizat o amplă documentare, asociată 

unei complexe anchete sociologice, dar și 

unei minuțioase documentări fotografice, 

prin care s-au urmărit specificitățile 

teritoriale ale așezărilor rurale din zona 

montană analizată.  

 

Metodologia de lucru s-a bazat pe 

aplicarea unei complexe anchete 

sociologice, sub forma unor interviuri semi

-structurate, prin care s-a urmărit 

obținerea unor informații despre calitatea 

vieții comunităților locale înainte de 1989 

și ulterior acestei date și percepția acestora 

asupra viabilității satului românesc. Au 

fost intervievate 103 persoane din 34 

localități, din varii categorii de stakolderi 

(locuitori, autorități locale, antreprenori), 

predominant fiind selectate acele localități 

cu un trend demografic descrescător 

accentuat.  

 

Un alt reper metodologic a constat în 

completarea unor fișe de habitate, fiind 

realizate 34 astfel de fișe, vizând informații 

despre gospodării, trama stradală și 

economia locală și starea de conservare a 

acestora, din punct de vedere calitativ 

(fizionomie), dar și cantitativ 

(funcționalitate). 

 

Nu în ultimul rând, colectarea datelor a 

fost dublată de fotografierea celor mai 

reprezentative elemente ale așezărilor 

rurale din Munții Poiana Ruscă, de la 

aspecte de ordin fizico-geografic până la 

elemente de impact socio-economic. 
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Perioada socialistă stă sub semnul 

i n d u s t r i a l i z ă r i i ,  i n d u s t r i a l i z a r e 

programată pentru spațiul urban. În acest 

context, orașele Hunedoara, Oțelu Roșu, 

Deva au polarizat resurse umane din toate 

colțurile țării.  

 

Industria a fost cea care a creat … un alt 

univers: locuri de muncă, locuințe pentru 

noii veniți, familii. Schimbarea regimului 

politic a adus cu sine noi modificări socio-

economice. Închiderea minelor și 

carierelor, privatizarea fabricilor au 

generat, în primă fază, o rată ridicată a 

șomajului, continuată cu o căutare a altui 

loc de muncă. Predominant, în 

proximitate sau în străinătate. 

 

Minele și carierele de la Ghelari, Teliuc, 

Muncelu Mic, Ruschița, Alun au angrenat 

populația din satele montane, o dată cu 

închiderea acestora satele au început să 

piardă efectiv important de oameni, cu 

precădere tineri. Însă, nu doar industria 

este cea care a determinat migrația masivă 

a populației rurale, ci și necesitatea 

educării, mulți dintre tineri făcându-și 

studiile în orașe, unde au și rămas să 

lucreze. 

 

Astăzi puține sunt unitățile industriale din 

areal care produc, privatizate și ele. Cel 

mai concludent exemplu îl constituie în 

acest sens Valea Ruschiței, unde  

prelucrarea marmurei pentru materiale de 

construcție și monumente funerare a dus 

la o specializare a locuitorilor din Ruschița 

și Rusca Montană.  

 

Alte unități industriale, precum furnalul 

de la Govăjdie, figurează ca monument 

istoric, însă valorificarea lor turistică este 

aproape inexistentă. 

A fost odată industrie ... 
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Natura își revendică 
teritoriul 

O dată cu depopularea satelor și 

îmbătrânirea accentuată a așezărilor, din ce 

în ce mai multe localități sunt definite de un 

aspect împădurit, sălbăticit. Ba mai mult, 

respondenții intervievați au confirmat 

gradul ridicat de sălbăticire a arealului, nu 

puține fiind dățile în care a reieșit faptul că 

locuitorii omniprezenți ai acestor locații par 

să fie mistreții, urșii sau alte animale 

sălbatice.  

 

Sistarea activităților industriale a dus la 

părăsirea minelor și carierelor, acestea fiind 

treptat acoperite de vegetație. La nivelul 

fizionomiei spațiului construit, de la incinta 

gospodăriilor sau structura acoperișurilor, 

până la trama stradală acoperită din ce în ce 

mai mult de iarbă, se evidențiază și mai 

pregnant acest caracter izolat, liniștit și 

„natural” al arealului.  

 

Se observă, de asemenea, o evoluție inversă 

în ultimele decenii, inițial populația 

preferând culmile înalte pentru amplasarea 

unor habitate, în strânsă legătură cu 

resursele existente, ajungând ca astăzi 

conectivitatea să determine o populare a 

văilor în detrimentul așezărilor de culme. 

Localități precum Curpenii Silvașului, 

Mosoru, Țața, Gotești, Mesteacăn, Alun 

sunt printre așezările unde se remarcă cel 

mai mult aspectul de sălbăticire. Dacă unele 

dintre acestea încă viețuiesc și sunt atractive 

pentru un segment de populației restrâns 

predominant urmași ai foștilor proprietari 

sau turiști amatori ai unui trai liniștit, altele 

au dispărut încetul cu încetul, câteva 

schelete de gospodării mai păstrând urma 

unor locații locuite. 

 

Perspectivele de dezvoltare a acestor sate 

sunt direct condiționate de gradul de 

accesibilitate și conectivitate al așezărilor, în 

majoritatea cazurilor starea de viabilitate a 

drumurilor fiind una precară, potrivită mai 

degrabă traseelor off-road. 

 

Turismul, în percepția respondenților, nu 

reprezintă o  alternativă de dezvoltare, la 

ora actuală arealul Munților Poiana Ruscă 

fiind puțin valorificat în acest sens. 
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Treptat, fizionomia satelor românești în 

general, și a satului montan în special, se 

schimbă. Estetica simplă și eficientă a 

vechilor gospodării este înlocuită cu case 

înalte, cu materiale de construcție ce nu 

au de-a face cu resursele naturale locale, 

dorința de confort urban dând naștere 

apariției elementelor de kitsch. 

 

Se constată și că proximitatea localităților 

de  o arteră rutieră importantă determină 

un grad de frecvență mai ridicat al 

postmodernismului în fizionomia 

acestora. 

Satul montan - între tradițional și modern 
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Activitățile economice principale  

practicate se rezumă la agricultură, 

creșterea animalelor în special.  

 

În mod surprinzător, exploatarea 

lemnului nu a constituit în acest areal 

montan, nici măcar în Ținutul 

Pădurenilor,  o ocupație la care locuitorii 

să se raporteze, decât prin prisma 

resurselor de minereuri sau materiale de 

construcţie pe care arealul le conține. 



 

 

Persoane de contact 

Prof. univ. dr. Pompei COCEAN 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Centrul de Geografie Regională 
Cluj-Napoca, România 
Tel.: (+40) 264 597570 

E-mail: cgrcluj@gmail.com 

Prof. univ. dr. Nicolae POPA 
Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru 
Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi 
Amenajarea Raţională a Teritoriului 
Timişoara, România 
Tel.: (+40) 256 592218 
E-mail: nicolae.popa@e-uvt.ro  

Conf. univ. dr. Valeriu SAINSUS 
Academia de Studii Economice a Moldovei 
Chişinău, Republica Moldova 
Tel.: (+373) 22 224128 
E-mail: sainsusvaleriu@gmail.com  

Conf. univ. dr. Emmanuel BIOTEAU 
Université d’Angers 
Angers, Franţa 
Tel.: (+33) 241 226349 
E-mail: emmanuel.bioteau@univ-angers.fr  

Etape şi activităţi prevăzute în cadrul proiectului 
 
Pentru asigurarea interdisciplinarităţii parteneriatului creat şi a transferului de 

modele de bune practici din statele partenere spre spaţiul rural românesc, au fost 

prevăzute 3 etape de lucru distincte, fiecare dintre acestea axată pe un anumit tip de 

activitate: 

 

Etapa I. Analiza diagnostic a spaţiilor rurale din perspectiva disparităţilor 

demografice 

I.1. Repere teoretice şi metodologice privind disparităţile demografice rurale 

I.2. Analiza diagnostic a unor spaţii rurale prin abordarea disparităţilor demografice 

I.3. Documentarea pe teren 

 

Etapa a II-a. Modele de bune practici privind reducerea disparităţilor 

demografice din spaţiile rurale 

II.1. Identificarea unor modele de bune practici în spaţiul european privind reducerea 

disparităţilor demografice din spaţiile rurale 

II.2. Elaborarea unor recomandări privind reducerea disparităţilor demografice din 

spaţiile rurale 

 

Etapa a III-a. Diseminarea rezultatelor proiectului DISRUR 

III.1. Elaborare şi diseminare studii 

III.2. Elaborare rapoarte intermediare şi finale 

 

Centrul de Geografie Regională, Cluj-Napoca, 2017 


