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Tematica practicii

Ținutul Pădurenilor, unul din spațiile geografice mentale de tip „ținut” recunoscute în
literatura de specialitate, s-a individualizat ca un areal suprapus Munților Poiana Ruscă dar și
unei zone etnografice bine individualizate omonime. Cu o forță de muncă predominant
angrenată în viața industrială a centrelor industriale din proximitate (Hunedoara, Călan,
Deva, Caransebeș etc.), restructurările din acest sector economic generate de privatizarea și
închiderea unor entități industriale au determinat în perioada postsocialistă o reziliență a
comunităților locale. Unele s-au adaptat prin migrarea spre alte activități economice, altele
spații rurale sau zone industriale s-au depopulat și așteaptă, încă, o altă traiectorie.

În contextul internațional pe care l-a traversat populația, acela de adaptare la efectele
pandemiei de Covid-19, tematica acestei practici marjează cu atât mai mult pe reziliența
Ținutului Pădurenilor. S-au resimțit efectele pandemiei în această zonă? S-au accelerat niște
fenomene sociale deja manifestate în ultimii ani? S-au identificat noi forme de adaptare?
Toate aceste întrebări își vor găsi răspunsul pe durata practicii.
Cele 5 proiecte asociate acestei ediții a practicii de planificare teritorială au drept provocare
următoarele teme:
1) Amenajarea lacului Cinciş (com. Teliucu Inferior) – Lacul Cinciș, un lac de acumulare
înființat pentru asigurarea alimentării cu apă a municipiului Hunedoara dar și a
combinatului siderurgic, a devenit în ultimele două decenii o zonă de agrement, cu
multiple valențe turistice, cu o valorificare mai bună sau mai puțin benefică
comunității locale. Provocări precum gestiunea ofertei turistice din proximitatea
lacului sau managementul adecvat al deșeurilor menajere generat de locuitori/turiști
constituie direcții ce vor fi urmărite în cadrul acestei teme de proiect.
2) Revitalizarea zestrei etnografice din Poieniţa Voinii (com. Bunila) – Poienița Voinii,
unul din satele autentice ale zonei etnografice Ținutul Pădurenilor, a intrat în
notorietate și ca fiind locul natal al artistului popular Drăgan Muntean. Ca urmare a
acestui context, localitatea adăpostește acum casa memorială a artistului, respectiv
Muzeul Popular Drăgan Muntean și găzduiește, anual, Festivalul Pădurenilor Drăgan
Muntean. Ba mai mult, cântecele artistului confirmă structura mentală a pădurenilor
și modul în care aceștia se raportează la valori identitare colective. Portretizarea
acestor elemente etnografice este încă regăsită în multe din gospodăriile rurale. Cum
și în ce fel pot dăinui niște repere tradiționale în societatea contemporană bazată pe
o accelerare tehnologică constituie provocarea acestei teme.
3) Destinul marmurei din Munții Poiana Ruscă – Dacă istoria Munților Poiana Ruscă
este direct condiționată de exploatarea și prelucrarea marmurei (Ruschița, Alun etc.),
prezentul acestei zone stă sub semnul a 2 zone de exploatare (societatea Titan Mar
Marmosim), cu intenții de construire a unei noi zone de exploatare. Cu cele câteva
cariere aflate în exploatare, dar privatizate și cu produse finite exportate, localnicii
din aceste localități și-au văzut de drum. Care drum?, inclusiv Drumul marmurei din
Alun, constituie întrebarea care urmează să își valideze răspunsul prin această temă.

4) Revitalizarea zonei industriale Ghelari – Ghelari este asociat cu industrializarea
acestei unități montane, minele de aici generând evoluția localității. Privatizarea
minelor, și odată cu aceasta sistarea activității, a dus la o moarte clinică a
platformelor industriale existente, dar și la o plafonare a comunității. Cu puține
excepții, generate de valorificări turistice. Alternativele de valorificare ale acestei
zone industriale constituie, în acest caz, mobilul investigației propuse.
5) Amenajarea Furnalului de la Govăjdie – Lista monumentelor istorice certifică
prezența unor monumente istorice ce reprezintă o paletă extinsă de obiective
(arheologice, culturale, religioase, industriale). Furnalul de la Govăjdie este unul din
aceste monumente hunedorene recunoscute, cu valoare națională, dar care a rămas
într-un stadiu de conservare inertă. Dacă mai este rentabilă conservarea acestuia sau
dacă există alte posibilități de amenajare și readucere a lui în ochii publicului
reprezintă direcția de investigat propusă prin această temă.

Coordonatori proiecte
Fiecare din cele 5 proiecte de planificare teritorială propuse va avea un coordonator care,
alături de studenții din grupul asociat, va identifica problemele cu care se confruntă arealul
analizat, va proiecta ipoteze de cercetat pe care le va valida prin soluții fezabile și
argumentate științific.
Nr. proiect
1
2
3
4
5

Denumire proiect
Amenajarea lacului Cinciş (com. Teliucu Inferior)
Revitalizarea zestrei etnografice din Poieniţa
Voinii (com. Bunila)
Destinul marmurei din Munții Poiana Ruscă
Revitalizarea zonei industriale Ghelari
Amenajarea Furnalului de la Govăjdie

Nume coordonator
Răzvan BĂTINAȘ
Alexandra-Camelia
MARIAN-POTRA
Cristian ADOREAN
Cosmina-Daniela URSU
Gheorghe HOGNOGI &
Ana-Maria POP

Perioada de implementare
Acţiune
Alegerea temei şi echipei de lucru
Documentare în teren
Elaborare proiect sub forma unui articol (acțiune în sistem intensiv)
Pregătirea articolelor

Perioadă
27.04 - 2.05.2022
9.05 - 13.05.2022
16.05 – 15.07.2022
15.07 – 15.08.2022

Costuri
Documentarea pe teren, realizată în Ținutul Pădurenilor, în perioada 9-13 mai 2022, va avea
cazare gratuită (baza de cazare Baru Mare), transport gratuit (deplasarea se va face cu
microbusul universității). Singurele costuri asociate vor fi cele legate de diurnă și taxe
obiective (dacă este cazul).

Plan de lucru
Proiectul va avea structura unui articol, după cum urmează:
 Introducere: justificarea temei alese, obiectivele/ipotezele de lucru propuse,
contextul teoretic şi/sau legislativ existent;
 Metodologie: se vor detalia metodele de cercetare utilizate, cu exemplificări
concrete. Tot aici poate fi inclusă și justificarea zonei de studiu.
 Rezultate:
o Situaţia existentă: individualizarea cadrului teritorial existent, problemele
identificate, tipologii existente (dacă este cazul), individualizarea unor
aspecte relevante din teritoriu
o Analiza SWOT: va include o analiză care să pună în valoare avantajele şi
oportunităţile oferite de teritoriul analizat
o Propuneri: soluţii de valorificare a potenţialului existent, recomandări privind
dezvoltarea obiectivului/teritoriului
 Discuții, dacă este cazul, prin analiza comparativă a unor rezultate cu literatura de
specialitate consultată și asociată proiectului;
 Concluzii: validarea ipotezelor de lucru/obiectivelor propuse, limitele studiului,
perspective de dezvoltare ale subiectului;
 Bibliografie: menţionarea principalelor referinţe bibliografice (obligatoriu cu
trimitere în text). Aici vor putea fi menţionate cărţi, articole, resurse de internet,
materiale cartografice etc.
 Mulţumiri, dacă este cazul.

Rezultate
Fiecare proiect elaborat și scris sub forma unui articol va fi integrat unui volum final,
publicat online, la o editură națională recunoscută. Volumul va fi publicat dacă se întrunesc
toate condițiile privind calitatea unor lucrări științifice.

Persoane de contact
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