Crepusculul satului
montan românesc
Rezultat al cercetării calitative întreprinse
de colectivul Centrului de Geografie
Regională din cadrul Universității BabeșBolyai din Cluj-Napoca, România în
arealul Munților Poiana Ruscă, articolul
publicat de redacția National Geographic
România surpr inde câteva din
caracteristicile unui fenomen demografic
reprezentativ: depopularea satelor.
Multe din arealele montane, suprapuse
unui mediu rezidențial rural, au
perspective de revitalizare din ce în ce mai
slab articulate. Munții Poiana Ruscă nu
reprezintă nicio excepție.
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Lipsa infrastructurii și a accesibilității
dublată de lipsa unei coeziuni socioeconomice transformă aceste spații în
areale repulsive din punct de vedere al
capitalului uman existent. Puține excepții
sunt de la această regulă, întâlnite în acele
sate unde turismul de aventură, pretabil
unor condiții minimale de confort, își
atrage o nișă de locatari.

„Dezvoltare rurală în
Europa, România și
Franța”
6 octombrie 2017

La începutul anului universitar 2017-2018,
ESO-ANGERS a organizat un seminar
franco-român, deja tradițional în peisajul
științific francez (debutând în anii 1990).
Tematica manifestării s-a axat pe
problematica dezvoltării mediului rural
european, cu studii de caz din Franța,
România, Irlanda, Maroc.
3 secțiuni temporale au fost dedicate
acestui eveniment științific, respectiv:
problematizarea dezvoltării teritoriale, cu
precădere a aspectelor demografice
specifice mediului rural,
prezentarea
rezultatelor
proiectului
DISRUR
și
surprinderea perspectivelor de cercetare
ale dezvoltării rurale din prisma inovării
sociale.
Spațiile rurale se află într-o continuă
transformare, realitatea actuală redefinind
sintagma de „sat” din perspectiva
funcționalității acestuia și a caracterului
de locuire conferit. Existența sau absența
unor politici dedicate spațiului rural, în
general, și unor probleme concrete în mod
particular
(exod
al
populației,
îmbătrânirea
populației,
depopularea
așezărilor etc.) condiționează, în mod
automat, viabilitatea așezărilor. Este și
cazul Munților Poiana Ruscă, unde
indiferent de categoria de sat depopulat
identificat din documentările pe teren
soluțiile de redresare, revitalizare ale
satelor sunt puține și programate pe
termen scurt.
Seminarul a fost dedicat cinstirii memoriei
profesorului Jean-Baptiste Humeau, un
reputabil geograf, a cărui competențe s-au
materializat în lucrări, proiecte și formare
de specialiști în domeniul amenajării
teritoriale, dezvoltării teritoriale din
Franța și Uniunea Europeană și a
impactului politicilor publice în teritoriu.
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Depopularea spațiilor
rurale montane.
Studiu de caz: Munții
Poiana Ruscă
Ghid de recomandări
noiembrie 2017

Unul
din
rezultatele
proiectului
„Disparități demografice în spații rurale”
este elaborarea unui ghid de recomandări
dedicat comunităților locale, autorităților
locale dar și altor decidenți care pot
asigura viabilitatea așezărilor rurale.
Prezentarea contextului european, prin
surprinderea unor exemplificări de sate
abandonate sau aflate în declin
demografic, constituie un demers
obligatoriu, experiența franceză, italiană
sau din alte state europene demonstrând
faptul că tematica abordată nu este una
singulară.

Etapele
de
cercetare,
ilustrate
metodologic fie prin fișe de habitat,
observații
directe
sau
anchete
sociologice, au accentuat cauzele și
consecințele fenomenului de depopulare
în Munții Poiana Ruscă.
Capitalul
uman,
estetica
și
funcționalitatea
așezărilor
dar
și
coeziunea socială a comunităților locale
au constituit alte direcții de cercetare
regăsite în prezentul ghid.
Tipologiile de sate identificate și politicile
existente răspund modului în care
guvernanța rurală din zonele montane se
aplică.
Ghidul de recomandări reprezintă o
inițiativă de cercetare originală, un
semnal de alarmă pentru factorii locali
implicați și o mărturie implicită a
prezenței unor comunități montane.
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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
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