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1. Introducere 
 

1.2. Scopul cercetării şi obiectivele demersului ştiinţific 

Frumuseţea incontestabilă a zonei Munţilor Apuseni, diversitatea resurselor (în special 
a celor turistice) şi dorinţa de a găsi soluţii viabile şi alternative de dezvoltare durabilă a 
aşezărilor din arealele afectate de procesul de restructurare a sectorului minier după 1989, au 
fost principalele elemente care m-au motivat în alegerea temei de cercetare.  

Lucrarea de faţă intitulată „Aşezările din arealele miniere din Munţii Apuseni. Studiu 
de geografie aplicată” are un dublu scop: în primul rând, contribuţia şi implicarea în procesul 
mereu actual a cercetării geografice româneşti, prin oferirea de date, informaţii, analize şi 
metodologii, iar în al doilea rând, identificarea posibilităţilor de valorificare şi aplicabilitate a 
cercetărilor elaborate prin dezvoltarea unui instrument de lucru util în procesul de planificare 
şi dezvoltare durabilă a Munţilor Apuseni la diferite scări (local, judeţean şi regional) în 
vederea facilitării procesului decizional.  

Având la bază parcurgerea unei literaturi ştiinţifice în domeniu, cunoaşterea zonelor 
studiate, experienţa în elaborarea unor documente de planificare teritorială şi dezvoltare 
regională, cunoaşterea unor tehnologii de prelucrare informatică a datelor geografice, în 
elaborarea cercetării s-a pornit de la analiza evoluţiei şi situaţiei actuale a aşezărilor din 
arealele miniere din Munţii Apuseni, identificarea nevoilor şi soluţiilor de dezvoltare şi 
corelarea acestora cu politica naţională şi politica de coeziune teritorială, economică şi socială 
a Comisiei Europene.  

În acelaşi timp, cercetarea este o provocare prin abordarea a unor aspecte complexe 
referitoare la aşezările din arealele miniere, încercându-se dezvoltarea unui concept de 
strategie de dezvoltare integrată a arealelor miniere, a unei metodologii de calcul a 
vulnerabilităţii aşezărilor şi propunerea unui model de amenajare în perspectiva dezvoltării 
durabile folosind tehnologia Sistemelor Informaţionale Geografice. 

În linii mari, studiul de faţă şi-a propus să răspundă la următoarele întrebări: 
- Care sunt arealele miniere de exploatare a resurselor metalifere din Munţii Apuseni 

şi care au fost criteriile de bază în delimitarea acestora ? 
- Care sunt disfuncţionalităţile aşezărilor din arealele miniere din Munţii Apuseni 

identificate în urma analizei evoluţiei şi situaţiei actuale a acestora ? 
- Care sunt cauzele întârzierilor în dezvoltarea durabilă a aşezărilor din arealele 

miniere din Munţii Apuseni ? 
- Care sunt principalele aspecte privind integrarea aşezărilor din arealele miniere de 

studiu în sistemul de localităţi la nivel regional (Munţii Apuseni şi judeţele 
componente) şi naţional ? 

- Care sunt relaţiile între nivelul de dezvoltare al Munţilor Apuseni şi judeţele 
componente, pe de o parte şi dezvoltarea socială şi economică la nivel local în 
arealele miniere studiate, pe de altă parte ? 

- Care sunt principalii indicatori şi relaţiile dintre aceştia într-o analiză integrată a 
aşezărilor din arealele miniere în vederea identificării nevoilor şi a soluţiilor 
potrivite de dezvoltare durabilă ? 

- Cum se poate calcula, estima gradul de vulnerabilitate la nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale cu specific minier în vederea elaborării de către factorii de 
decizie a unui plan de acţiune şi alocare financiară corelat cu priorităţile şi nevoile 
reale la nivel comunitar ? 

- Care sunt riscurile din aşezările miniere din Munţii Apuseni ? 
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- Care sunt principalele direcţii strategice pe termen scurt, mediu şi lung privind 
dezvoltarea armonioasă şi durabilă a aşezărilor din arealele miniere din Munţii 
Apuseni ? 

- Care este scenariul de dezvoltare durabilă prin aplicarea unui model de amenajare a 
aşezărilor miniere, în particular Arealul minier Zlatna – Almaşu Mare  - Stănija ? 

 
 

2. Cercetări naţionale şi internaţionale privind impactul activităţilor 
miniere şi dezvoltarea durabilă 
 

În acest capitol s-au trecut în revistă cercetări naţionale sau internaţionale privind 
impactul activităţilor miniere (în special a celor din Munţii Apuseni), complexitatea şi 
dinamica aşezărilor şi dezvoltarea durabilă a arealelor miniere. 
 
 

3. Complexitatea Munţilor Apuseni şi a judeţelor componente în 
contextul principalelor aspecte ale dezvoltării 
 

Scopul principal al acestui capitol este cunoaşterea particularităţilor, potenţialului, 
restricţiilor şi a direcţiilor viitoare de dezvoltare a Munţilor Apuseni şi a judeţelor 
componente, ca suport în elaborarea unui model de integrare şi funcţionalitate a arealelor 
miniere în context regional. 

O atenţie deosebită s-a acordat: personalităţii geografice a Munţilor Apuseni (în 
special a complexităţii provinciei metalogenetice), reţelei de localităţi, accesibilităţii, evoluţiei 
populaţiei, economiei (în particular industria extractivă), zonelor declarate defavorizate pe o 
perioadă de 10 ani prin O.G 24/1998 şi H.G. 20/1999 şi a unui set de indicatori sintetici prin 
care se poate forma o imagine referitoare la gradul de dezvoltare.  

Analiza celor patru subprovincii ale Provinciei metalogenetice Munţii Apuseni 
(Subprovincia Apusenilor de Nord, Subprovincia asociată magmatitelor mezozoice, 
Subprovincia concentraţiilor asociate magmatismului paleogen (banatitic) şi Subprovincia 
metalogenetică asociată vulcanismului neogen) a reprezentat punctul de pornire în delimitarea 
arealelor miniere de studiu.  

Analiza tendinţei de dezvoltare a reţelei de localităţi din judeţele componente Munţilor 
Apuseni a avut la bază rezultatele cercetărilor privind procesul de dezvoltare policentrică, 
finaţate prin Programul ESPON1.  

Nivelul de dezvoltare a Munţilor Apuseni şi a judeţelor componente a fost analizat 
prin calcularea Indicelui de Dezvoltare Umană (IDU)2 şi prin utilizarea datelor calculate 
pentru: Indicele Dezvoltării Sociale Locale (IDSL)3, Indicele Dezvoltării Comunelor (IDC)4 
şi Indicele de Dezvoltare a Satului (DEVSAT)5. 

                                                 
1 Programul ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) este un 
program al Comisiei Europene prin care se finanţează cercetarea teritorială, http://www.espon.eu/  
2 Pe baza metodologiei „Calculating the Human Development Index”,  
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_TechNotes_reprint.pdf  
3 Lucrarea „Disparităţi sociale în dezvoltarea şi în politica regională din România”, elaborată în 2010 în cadrul 
proiectului Dezvoltarea capitalului comunitar din România, CNCSIS-ID 2068, coordonator prof.univ.dr. 
Dumitru Sandu, Universităţii Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
4 Sandu, D., Voineagu, V., Panduru, Filofteia, „Dezvoltarea comunelor din România”, 2009 
5 Dumitru Sandu, Indicele dezvoltării satului DEVSAT 
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Analizând evoluţia indicelui de specializare industrială la nivelul judeţelor din Munţii 
Apuseni, pe o perioadă de 12 ani, s-a observat o tendinţă de scădere a activităţilor din sectorul 
industrial în judeţul Cluj, de creştere în judeţele Arad, Bihor şi Sălaj. O evoluţie sinusoidală 
au înregistrat judeţele Alba şi Hunedoara. 

În urma procesului de restructurare a sectorului miner majoritatea activităţilor de 
exploatare a resurselor metalifere au fost închise. Analizând graficul de mai jos, se observă o 
diminuare a activităţilor din sectorul industriei extractive la nivelul celor şase judeţe. În 
prezent ponderea cea mai mare a activităţilor de exploatare minieră se află în judeţul 
Hunedoara. 

 

 
Fig. 1 Evoluţia indicelui de specializare sectorială (industria extractivă) la nivelul judeţelor 
componente Munţilor Apuseni în perioada 1992-2009(Sursa datelor: INS, Anuarele statistice 

din perioada 1992-2009 
 

 
Nivelul de dezvoltare a Munţilor Apuseni şi judeţelor componente analizat prin 

prisma Indicelui de Dezvoltare Umană 
 

Indicator de măsurare sintetică a dezvoltării umane, Indicele de Dezvoltare Umană 
(IDU)6 a fost calculat pe baza mediei geometrice a indicilor celor 3 dimensiuni fundamentale 
ale dezvoltării umane: o viaţă lungă şi sănătoasă, acces la informaţie şi educaţie şi un standard 
decent de trai. Pentru cele şase judeţe componente Munţilor Apuseni Indicele de Dezvoltare 
Umană a fost calculat folosind trei indici calculaţi pe baza a  patru indicatori (speranţa medie 
de viaţă la naştere, rata alfabetizării, rata de şcolarizare şi Produsul Intern Brut per locuitor).  

                                                 
6 Calculating the Human Development Index, 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_TechNotes_reprint.pdf 
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Valoarea Indicelui de Dezvoltare Umană (IDU ) la nivelul județelor componente 
Munților Apuseni comparativ cu IDU la nivel național
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Fig. 2 Valoarea Indicelui de Dezvoltare Umană la nivelul judeţelor componente Munţilor 

Apuseni în 2008 
 

 Analizând graficul de mai sus se observă că cel mai mare nivel de dezvoltare umană îl 
are judeţul Cluj, fiind urmat de judeţul Arad. La polul opus se află judeţele Sălaj şi 
Hunedoara. Cu excepţia judeţului Sălaj, toate judeţele care cuprin părţi însemnate din Munţii 
Apuseni au o valoare a indicelui de dezvoltare umană peste media la nivelul României. 
 
 
4. Aşezările din arealele miniere din Munţii Apuseni 

 
Arealul minier este definit de un teritoriu delimitat geografic ca rezultantă a unei 

relative omogenităţi metalogenetice în cuprinsul căruia s-au desfăşurat sau se desfăşoară 
activităţi miniere curente imprimând locului o fizionomie specifică. Arealele miniere cuprind 
unul sau mai multe perimetre miniere, acestea la rândul lor fiind definite de guri de mină, 
halde de steril, iazuri de decantare, unităţi de preparare a minereului, etc. 

În delimitarea teritorială a arealelor miniere din Munţii Apuseni transcende conţinutul 
strict al definiţiei, având prioritate criteriul administrativ care susţine astfel informaţia 
statistică consacrată. Vom întâlni în arealele miniere şi unele situaţii atipice în cazul 
aşezărilor, care au o conexiune mai puţin puternică sau neglijabilă prin raportare la profilul 
economic general. În acelaşi timp, particularităţile metalogenetice şi existenţa în trecut sau în 
prezent a unor activităţi miniere de exploatare a resurselor metalifere (feroase şi neferoase) 
sunt criterii fundamentale care stau la delimitarea arealelor miniere din zonele de studiu.  

Delimitarea arealelor miniere din Munţii Apuseni a avut la bază o analiză detaliată a 
aşezărilor pe baza acesteia obţinându-se date şi informaţii suport în identificarea de 
omogenităţi privind: metalogeneza (districte, câmpuri sau noduri metalogenetice), 
particularităţile geografice şi accesibilitatea şi activităţile miniere (perimetrul de exploatare 
minieră, tipurile de minereuri exploatate). Pe baza acestor analize s-au identificat acele unităţi 
administrativ-teritoriale în care există localităţi cu specific minier, fiind grupate în unsprezece 
areale miniere. Au fost identificate şapte areale miniere de exploatare a zăcămintelor auro-
argentifere şi polimetalice localizate în Patrulaterul aurifer (judeţele Alba şi Hunedoara), două 
areale miniere de exploatare a minereurilor de fier (judeţul Cluj), un areal minier de 
exploatare a resurselor de uraniu (judeţele Alba şi Bihor) şi un areal minier de exploatare a 
bauxitei (judeţul Bihor). 

 



 8

Tabel. 1 Delimitarea arealelor miniere din Munţii Apuseni pe baza criteriului 
administrativ-teritorial  

Nr. 
Areal 
minier 

Arealul minier 
Unităţi 

administrativ -  
teritoriale 

Exploatarea 
Minieră (EM) 

Minereu 
principal  
exploatat 

1 Arealul minier Baia de 
Arieş Baia de Arieş EM Baia de 

Arieş 
aur, plumb, 
zinc 

EM Roşia 
Montana aur 

2 
Arealul minier Abrud 
- Roşia Montana - 
Roşia Poieni 

Abrud, Roşia 
Montana, 
Bucium, Lupşa,  
Bistra 

EM Roşia 
Poieni cupru 

3 
Arealul minier Zlatna 
- Almaşu Mare - 
Stănija 

Zlatna, Almaşu 
Mare, Buceş, 
Balşa 

EM Zlatna aur, plumb, 
zinc 

4 Arealul minier Brad - 
Căraci - Rovina  

Brad, Baia de 
Criş, Bucureşci, 
Ribiţa, Luncoiu 
de Jos 

EM Brad aur, cupru 

5 
Arealul minier Certeju 
de Sus – Hondol – 
Săcărâmb 

Certeju de Sus EM Certeju aur 

6 Arealul minier Băiţa – 
Hărţăgani – Trestia Băiţa EM Băiţa aur, plumb, 

zinc 
7 Arealul minier Vorţa Vorţa EM Vorţa aur 

8 Arealul minier Iara - 
Băişoara Iara, Băişoara EM Iara 

Băişoara 
fier, plumb, 
zinc, aur 

9 Arealul minier Căpuşu 
Mare Căpuşu Mare EM Căpuşu 

Mare fier 

10 
Arealul minier Nucet - 
Băiţa Bihor - Avram 
Iancu 

Nucet, Ştei, 
Câmpani, 
Pietroasa, 
Avram Iancu, 
Gârda de Sus, 
Arieşeni 

EM Băiţa Bihor uraniu 

11 
Arealul minier 
Dobreşti - Vârciorog - 
Roşia 

Dobreşti, Roşia, 
Vârciorog, 
Aştileu 

EM Dobreşti bauxită 
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Fig. 3 Harta localizării geografice a arealelor miniere din Munţii Apuseni 

 
Trăsătura de bază a unui areal minier o constituie vulnerabilitatea aşezărilor, 

manifestându-se asupra componentei teritoriale, socio-demografică, economică şi de mediu. 
O diagnoză a acestor aşezări din arealele miniere delimitate permite obţinerea unor seturi de 
date şi informaţii suport în identificarea atât a potenţialului şi oportunităţilor de dezvoltare cât 
şi a riscurilor şi ameninţărilor, având astfel posibilitatea conturării unui concept de strategie 
de dezvoltare durabilă pornind de la situaţia din teritoriu. 

Metodologia de cercetare a aşezărilor din arealele miniere a avut la bază: analiza, 
prelucrarea şi interpretarea datelor statistice relevante, elaborarea hărţilor, parcurgerea unei 
literaturi geografice pentru zonele de studiu, consultarea documentelor publice şi cercetarea în 
teren. Astfel, s-a încercat o prezentare sintetică a celor mai relevante aspecte, fenomene sau 
concluzii obţinute în urma acestei analize a aşezărilor miniere din Munţii Apuseni. 

Având în vedere faptul că cele unsprezece areale miniere de studiu nu prezintă o 
omogenitate geografică şi nici acelaşi specific al activităţilor miniere, economice sau sociale, 
nu a fost posibilă o analiză integrată a acestora. În schimb, s-a considerat că cea mai potrivită 
opţiune este analiza fiecărui areal în parte, urmărind aceleaşi aspecte pentru a se putea, în 
final, compara informaţiile şi rezultatele cercetărilor.  

În funcţie de existenţa şi accesul la datele statistice, aspectele relevante în analiza 
teritorială, socială, economică şi de mediu, şi cercetările din teren, fiecare areal minier a fost 
analizat din prisma a patru unghiuri de vedere în ideea obţinerii de noi date şi informaţii 
suport în identificarea direcţiilor de dezvoltare durabilă ale acestora: 

a. Particularităţile geografice, accesibilitate şi structura teritorială 
- Localizarea geografică a arealului minier 
- Structura administrativ - teritorială şi localităţile componente 
- Particularităţile geografice  
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- Accesibilitatea: principalele drumuri rutiere, distanţa faţă de reşedinţa de 
judeţ şi cel mai apropiat oraş  

- Structura terenurilor agricole: suprafaţa şi ponderea terenurilor agricole după 
modul de folosinţă la finalul anului 2009 

- Numărul total de locuinţe la finalul anului 2009 
- Numărul total de locuinţe construite în perioada 2005 – 2009 
- Ponderea locuinţelor construite în perioada 2005 – 2009 din total locuinţe 
- Pentru mediul urban: lungimea reţelei stradale atât pentru străzile 

modernizate cât şi cele nemodernizate 
b. Aspecte privind activităţile de exploatare minieră şi impactul acestora asupra 

mediului înconjurător 
- Principalele activităţi miniere de exploatare a resurselor metalifere 
- Principalele aspecte referitoare la impactul activităţilor minere asupra 

mediului înconjurător 
c. Aspecte demografice, sociale şi economice 

- Populaţia şi densitatea acesteia 
- Populaţia totală la 1 iulie 2010 la nivelul arealului minier şi a unităţilor 

administrativ – teritoriale componente 
- Ponderea populaţiei feminine din total populaţie în perioada 2005 – 

2010 
- Densitatea populaţiei la 1 iulie 2010 la nivelul arealului minier şi a 

unităţilor administrativ – teritoriale componente 
- Evoluţia populaţiei în perioada 2005 – 2010 la nivelul arealului minier 

şi a unităţilor administrativ – teritoriale componente 
- Rata de creştere/descreştere a numărului populaţiei faţă de anul anterior 

în arealul minier în perioada 2005 - 2009 
- Mişcarea naturală a populaţiei: 

- Numărul de născuţi vii în perioada 2005 – 2009 
- Numărul de decese în perioada 2005 – 2009 
- Rata natalităţii în perioada 2005 – 2009 
- Rata mortalităţii în perioada 2005 – 2009 
- Rata sporului natural în perioada 2005 – 2009 

- Mobilitatea populaţiei:  
- Numărul de stabiliri de reşedinţă în localitate în perioada 2005 – 2009 
- Numărul de plecări cu reşedinţă din localitate în perioada 2005 – 2009 
- Soldul schimbărilor de reşedinţă în perioada 2005 – 2009 
- Rata migraţiei în perioada 2005 – 2009 

- Economia locală: 
- Principalele activităţi economice care se desfăşoară în prezent 
- Numărul de firme şi domeniile de activitate ale acestora 
- Numărul şi ponderea firmelor cu cifre de afaceri de peste 100.000 de 

lei 
- Numărul şi ponderea firmelor cu cifre de afaceri de peste 1.000.000 de 

lei 
d. Elemente de atractivitate şi oportunităţi de dezvoltare 

- Principalele obiective turistice naturale şi antropice 
- Resurse specifice ale zonei  
- Oportunităţi de dezvoltare şi atragere de potenţiali investitori 
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Exemple de areale miniere de studiu în funcţie de tipul de resurse metalifere exploatate 

 
Fig. 4. Arealul minier Abrud – Roşia Montana – Roşia Poieni din Patrulaterul Aurifer 

(exploatare auro-argentiferă şi cupriferă) 
 

 
Fig. 5 Arealul minier Căpuşu Mare (exploatare de fier) 

 
Cele mai importante trei aspecte pentru fiecare componentă a analizei SWOT la 

nivelul arealelor miniere de studiu din Munţii Apuseni 
 

Puncte tari 
 

1. Existenţa unui potenţial natural ridicat 
(diversitatea resurselor în special a celor 
de subsol) 

2. Existenţa unui patrimoniu turistic 
natural (număr foarte mare de rezervaţii 

Oportunităţi 
 

1. Posibilitatea dezvoltării unor sectoare 
economice (în special datorită resurselor 
şi condiţiilor fizico-geografice): 
agricultură (zootehnie, cultura plantelor 
furajere), turism şi agroturism,  
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şi monumente ale naturii) şi antropic de 
o valoare incontestabilă 

3. Conservarea specificului etnografic şi 
cultural: tradiţii, artă populară, 
arhitectură ţărănească, artizanat şi 
meşteşuguri, gastronomie, etc. 

 
 

conservare şi eficienţă energetică 
(utilizarea surselor regenerabile de 
energie: micro-hidroenergie, biomasă), 
minerit 

2. Atragerea investiţiilor şi a potenţialilor 
investitori datorită facilităţilor oferite de 
administraţiile publice locale, şi a  
potenţialului cadrului natural 

3. Dezvoltarea şi implementarea de proiecte 
finanţate din fonduri nerambursabile 
(existenţa unui număr mare de potenţiali 
beneficiari eligibili) 

Puncte slabe 
 

1. Dotare tehnico-edilitară precară şi 
infrastructură de transport slab 
dezvoltată  (determinată şi de gradul de 
izolare şi condiţiile naturale restrictive) 

2. Lipsa unei viziuni strategice şi a unei 
culturi privind parteneriatul în 
dezvoltarea şi implementarea de 
proiecte fezabile 

3. Grad redus privind accesul populaţiei la 
educaţie şi formare profesională de 
calitate, cultură, sănătate şi informaţie  

 

Ameninţări 
 

1. Accentuarea îmbătrânirii demografice şi 
reducerea ponderii populaţiei active 

2. Creşterea decalajului economic şi social 
faţă de alte regiuni datorită: gradului 
scăzut de valorificare economică a 
potenţialului natural (agricultură, 
industrie, turism), şi uman (creşterea 
şomajului, depopulare) 

3. Creşterea riscului de poluare şi producere 
de hazarduri ecologice datorită lipsei unui 
sistem de atenuare, evaluare şi 
monitorizare a impactului determinat de 
activităţi miniere şi a superficialităţii 
privind activităţile de ecologizare şi 
regenerare a mediului 

 
 

5. Riscurile aşezărilor din arealele miniere din Munţii Apuseni 
 

Există în literatura ştiinţifică o serie de cercetări privind riscurile şi elementele asociate 
acestora. În lucrarea de faţă s-a pornit de la : 

- relaţiile dintre componentele riscului (periculozitate, vulnerabilitate şi 
expunere) şi cele ale spaţiului geografic (natura, societatea şi teritoriul) (Ayala-
Carcedo şi Cantos7, 2002, Chrichton8, D, 1999) 

- cercetări privind riscul în Munţii Apuseni (de pildă riscul demografic (Surd 
Vasile9 şi colab., 2007) 

- indicatori folosiţi în analiza riscului şi vulnerabilităţii (Birkmann Joern10, 
2007) 

 

                                                 
7 Alcantara-Ayala I. (2002), Geomorfology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in 
developing countries, Geomorfology, Volumul 47, 2-4 octombrie 2002 
8 D. Crichton (1999), The Risk Triangle in Natural Disaster Management 
9 Surd, V., Zotic, V., Puiu, V., Moldovan, C., (2007), Riscul demografic în Munţii Apuseni, Presa Universitară 
Clujeană) 
10 Birkmann, J., (2007), Risk and vulnerability indicators at different scales: Applicability, usefulness and policy 
implications, Environmental Hazards, Vol. 7, Nr.1, pag. 20-31 
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• Propunerea unei tipologii a riscurilor aşezărilor din arealele miniere în 
funcţie de riscul dominant 
 

Pornind de la considerentul că fizionomia şi specificul aşezărilor din arealele miniere 
este dat de activităţile de exploatare a resurselor minerale, acestea la rândul lor atrăgând o 
serie de riscuri asupra componentelor unei aşezări, s-a încercat o clasificare a riscurilor în 
funcţie de trei perioade esenţiale:  

- perioada desfăşurării activităţilor miniere (indiferent de intensitatea activităţilor 
cu specific minier, rentabilitatea economică, tehnologiile miniere utilizate, etc.) 

- perioada restructurării sectorului minier şi procesul de închidere a minelor şi a 
activităţilor specifice acestora 

- perioada postminieră, începând cu ecologizarea zonei şi continuând cu 
identificarea şi implementarea soluţiilor alternative de dezvoltare durabilă 

În funcţie de cele trei perioade amintite s-a încercat identificarea riscului dominant, 
care prin natura sa poate genera o serie de riscuri, vulnerabilităţi şi hazarduri, acest fapt fiind 
ilustrat prin figura de mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Riscul dominant în funcţie de cele trei perioade importante în evoluţia unei aşezări 
miniere şi consecinţele generate ca urmare a  producerii unui hazard (Sursa: autorul, 2011) 

PC 
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• Propunerea unei metode de calcul a vulnerabilităţii aşezărilor miniere 
 

Vulnerabilitatea aşezărilor (în particular a celor miniere) a fost privită prin prisma: 
o complexităţii şi dinamicii aşezărilor, dar şi a principalelor fenomenele 

demografice, economice, sociale, etc. 
o a intercondiţionărilor dintre aşezare şi populaţie, comportamentul comunităţii 

umane, activităţile economice, mediul înconjurător  
o a condiţiilor şi politicilor de dezvoltare durabilă la nivel local corelate cu cele 

la nivel regional, naţional şi european 
Elaborarea metodologiei de calcul a vulnerabilităţii aşezărilor miniere a avut la bază: 

- analiza şi prioritizarea aspectelor care influenţează direct sau indirect 
echilibrul, evoluţia şi dezvoltarea durabilă a aşezărilor în special a celor 
miniere 

- identificarea unor seturi de indicatori statistici relevanţi în funcţie de aspectele 
amintite anterior şi a relaţiilor dintre aceştia 

- elaborarea formulei de calcul a vulnerabilităţii aşezărilor rurale 
- stabilirea şi argumentarea claselor de valori pe baza cărora se poate cuantifica 

gradul de vulnerabilitate a aşezărilor rurale 
- validarea metodei de cuantificare a gradului de vulnerabilitate la nivelul 

aşezărilor rurale din Munţii Apuseni din judeţul Alba, având la baza formula 
matematică 

În propunerea unei metode de estimare a vulnerabilităţii aşezărilor s-a pornit de la 
formula matematică de calcul a riscului: R = H * E * V, unde R este riscul, H este hazardul, E 
sunt elementele expuse, iar V reprezintă vulnerabilitatea. Din această ecuaţie reiese faptul că 
vulnerabilitatea este raportul dintre risc şi produsul dintre hazard şi elementele expuse.  

Având în vedere diferenţele majore dintre aşezările urbane şi cele rurale, în lucrarea de 
faţă s-a propus o metodologie de calcul a vulnerabilităţii aşezărilor rurale, pentru cele urbane 
intenţionându-se în viitor o altă cercetare. Alegerea aşezărilor rurale a fost motivată de 
specificul Munţilor Apuseni din perspectiva activităţilor economice, a spaţiului predominant 
rural şi a populaţiei (ponderea ridicată a locuitorilor din mediul rural).  
 În stabilirea indicatorilor potriviţi şi a relaţiilor dintre aceştia a fost necesară o imagine 
cât mai clară pornind de la scopul, rolul şi rezultatele aşteptate privind aplicabilitatea metodei 
de estimare a vulnerabilităţii. Astfel, prin tabelul de mai jos, s-a stabilit contextul şi cadrul de 
identificare a indicatorilor potriviţi pentru metoda de calcul propusă. 
 

Tabel 3 Întrebări cheie în elaborarea unei metodologii de estimare a vulnerabilităţii 
Întrebare Răspuns 

Care este scopul principal al 
aplicabilităţii formulei matematice de 
calcul a gradului de vulnerabilitate la 
nivelul aşezărilor rurale (în particular a 
celor miniere) ? 

Estimarea gradului de vulnerabilitate a aşezărilor 
rurale dintr-o regiune stabilită  privind 
dezvoltarea durabilă şi tendinţa de evoluţie a 
acestora în raport cu politicile de dezvoltare la 
nivel naţional şi european 

Care sunt elementele de bază analizate 
prin prisma vulnerabilităţii ? 

Va fi estimată vulnerabilitatea pentru toate 
componentele de bază ale unei aşezări rurale: 
teritoriul, populaţia, activităţile economice şi 
mediul înconjurător 
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Care este obiectivul principal al 
aplicării formulei matematice de 
estimare a vulnerabilităţii unei aşezări 
rurale ? 

Facilitarea luării deciziilor potrivite la nivelul 
administraţiei publice locale prin prioritizarea 
acţiunilor şi alocarea resurselor financiare. În 
funcţie de gradul de vulnerabilitate (foarte mic, 
mic, mediu, ridicat sau major) la nivelul celor 
patru componente amintite anterior se pot 
dezvolta şi implementa proiecte integrate de 
diminuare a vulnerabilităţii şi dezvoltării durabile 

Care este principiul de bază în 
elaborarea metodologiei de calcul 
pentru estimarea vulnerabilităţii 
aşezărilor rurale ? 

O abordare integrată a componentelor unei 
aşezări şi o definire a relaţiilor dintre indicatori pe 
baza principiului cauză – efect, contribuind la 
oferirea unei imagini cu privire la gradul de 
vulnerabilitate a unei aşezări rurale  

 
 În urma unei analize detaliate s-a ajuns la concluzia că toate componentele unei 
aşezări rurale sunt expuse vulnerabilităţii, nu numai populaţia şi mediul înconjurător ci şi 
teritoriul şi activităţile economice. Ţinând cont de cele trei elemente de bază în analiza 
vulnerabilităţii (riscuri, hazarduri şi elemente expuse) s-a realizat prin intermediul graficului 
de mai jos o centralizare a principalelor elemente asociate ale acestora.  
 

 
 

Fig. 7 Identificarea elementelor asociate celor trei componente în estimarea gradului de 
vulnerabilitate (riscuri, hazarduri şi elemente expuse) la nivelul unei aşezări rurale  
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Având în vedere complexitatea şi dinamica aşezărilor rurale, vulnerabilitatea a fost 

determinată pe baza condiţiilor şi proceselor rezultate din 10 factori sau aspecte, fiind 
consideraţi cei mai importanţi: 

o Factori geografici 
o Aspecte legate de infrastructura tehnico - edilitară 
o Aspecte legate de accesibilitatea 
o Factori demografici 
o Factori sociali 
o Factori decizionali şi administrativi 
o Factori psihologici şi motivaţionali 
o Factori economici 
o Factori de mediu 
o Aspecte restrictive în procesul de dezvoltare durabilă 

 
Formula propusă pentru calcularea gradului de vulnerabilitate a aşezărilor rurale a fost 

adaptată la nivelul unei unităţi administrativ – teritoriale pentru a fi mai uşor de aplicat pentru 
administraţiile publice locale (acestea fiind cele care vor decide priorităţile de dezvoltare 
luând în considerare şi gradul de vulnerabilitate a aşezărilor). 

 
Matematic, formula propusă se calculează astfel: 
 

 
unde,  
Fi – factorii determinanţi ai vulnerabilităţii (au fost identificaţi 10 factori sau aspecte 
importante) 
Ij – indicatori specifici pentru Fi 
n – numărul de indicatori specific pentru Ij (n variază în funcţie de Fi, de pildă pentru F1, n = 
5, pentru F2, n = 4, pentru F3, n=10, etc.) 
 

În cadrul formulei s-au utilizat 55 de indicatori identificaţi pentru cei 10 factori şi 
aspecte amintite anterior. 

S-a folosit metoda bonitării, acordându-se pentru fiecare indicator o valoare de la 1 la 
5 având la bază metodologia de aplicare a formulei. 

In funcţie de rezultatul final o unitate administrativ – teritorială din mediul rural poate 
fi încadrată astfel: 

o vulnerabilitate foarte mică (1 – 1,5) 
o vulnerabilitate mică (1,5 – 2,5) 
o vulnerabilitate medie (2,5 – 3,5) 
o vulnerabilitate mare (3,5 – 4,5) 
o vulnerabilitate majoră (4,5 – 5) 

 
Pentru relevanţă şi posibilitatea comparării gradului de vulnerabilitate a aşezărilor 

rurale în care au avut loc exploatări miniere şi a celor care se confruntă cu o serie de aspecte 
negative, s-a ales ca zonă geografică de studiu Munţii Apuseni din judeţul Alba formată din: 
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o Zona minieră Apuseni declarată defavorizată în perioada 1999 - 200911 şi 
care cuprinde 3 oraşe (Abrud, Baia de Arieş şi Zlatna) şi 9 comune (Almaşu 
Mare, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Lupşa, Mogoş, Roşia Montana, Sălciua şi 
Sohodol). 

o Toate comunele la vest şi est de zona minieră declarată defavorizată până în 
2009 şi care se află în Munţii Apuseni. Astfel limita vestică este graniţa 
judeţului Alba, iar limita estică este Culoarul Alba Iulia – Turda, sectorul 
Alba Iulia – Aiud.  

 

 
Fig. 8  Localizarea geografică a comunelor din Munţii Apuseni din judeţul Alba în funcţie de 

gradul de vulnerabilitate 
 

Analizând harta de mai sus se observă că unităţile administrativ – teritoriale cu cel mai 
mare grad de vulnerabilitate sunt Roşia Montana, Lupşa, Ciuruleasa, Avram Iancu, la polul 
opus fiind Meteş, Arieşeni, Gârda de Sus şi Albac.  

 
 
 
 

                                                 
11 HOTĂRÂRE Nr. 813 din 7 octombrie 1999 privind declararea zonei miniere Apuseni, judeţul Alba, ca zonă 
defavorizată. Horărârea a fost aprobată de Guvernul României în temeiul prevederilor art. 2, 3, 3{1}şi ale art. 5 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 20/1999, http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00031358  
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6. Propunerea unui concept de strategie de dezvoltare durabilă a 
aşezărilor din arealele miniere din Munţii Apuseni pentru perioada 2011 – 
2030 

 
Pornind de la premisa că elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă este rezultatul 

unui efort colectiv în lucrarea de faţă se propune doar un concept de strategie de dezvoltare 
durabilă a aşezărilor din arealele miniere din Munţii Apuseni. Prin acest concept se doreşte 
oferirea, atât a unei viziuni de dezvoltare, concomitent cu marile provocări la nivel naţional şi 
european, cât şi a unor aspecte pragmatice care pot reprezenta un suport real pentru factorii de 
decizie (idei şi propuneri concrete de tematici de proiecte, identificarea surselor de finanţare 
eligibile pentru acţiuni propuse, etc.)  

Conceptul de strategie de dezvoltare durabilă a aşezărilor din arealele miniere din 
Munţii Apuseni reprezintă o sinteză a concluziilor desprinse dintr-o cercetare atât ştiinţifică 
cât şi practică, materializată prin identificarea unor soluţii concrete de dezvoltare durabilă. În 
acelaşi timp, acest concept de strategie este corelat cu cele mai importante politici şi 
documente strategice, programatice sau de amenajare  în domeniul dezvoltării. 

Elaborarea conceptului strategic de dezvoltare durabilă a aşezărilor din arealele 
miniere din Munţii Apuseni a avut la bază: 

- Cunoaşterea geografică, analiza evoluţiei socio-economice şi de mediu a arealelor 
miniere din Munţii Apuseni 

- Discuţii cu actori locali şi regionali, precum şi analiza unor informaţii obţinute în 
cadrul unor întâlniri cu reprezentanţi din cadrul unor primării, companii miniere, 
agenţi economici şi instituţii de învăţământ superior, experţi din domeniul 
mineritului, mediului, economiei, demografiei, geologiei, etc. care îşi desfăşoară 
activitatea în aria geografică a Munţilor Apuseni şi nu numai 

- Analiza SWOT a arealelor miniere din Munţii Apuseni 
- Experienţa în domeniul planificării regionale în scopul dezvoltării durabile şi 

reducerii disparităţilor  
- Consultarea documentelor publice de bază la nivel naţional şi regional privind 

planificarea şi amenajarea teritoriului, dezvoltarea economică, dezvoltarea 
resurselor umane şi dezvoltarea durabilă a mediului 

- Consultarea directivelor Uniunii Europene privind coeziunea teritorială, socială şi 
economică 

- Documentarea cu privire la direcţiile strategice de dezvoltare durabilă la nivel 
european, pentru următorii 10 ani 

- Parcurgerea unei literaturi ştiinţifice de specialitate 
- Cunoaşterea unor exemple de bune practici privind amenajarea şi dezvoltarea 

durabilă a unor areale miniere din ţări ale Uniunii Europene 
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Fig. 9 Procesul de elaborare a conceptului de strategie de dezvoltare durabilă a aşezărilor 

din arealele miniere din Munţii Apuseni  
 
În vederea stabilirii unei viziuni strategice de dezvoltare durabilă integrată a aşezărilor 

din arealele miniere din Munţii Apuseni s-a încercat o prioritizare a principalele documentele 
publice de referinţă la nivel naţional, identificându-se în acelaşi timp şi şapte politici prioritare 
de dezvoltare la nivelul zonei de studiu: 
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- politica de dezvoltare şi amenajare a teritoriului 
- politica de dezvoltare durabilă 
- politica de dezvoltare rurală 
- politica de dezvoltare economică şi restructurarea sectorului minier 
- politica de ocupare a forţei de muncă, diminuare a sărăciei şi incluziune 

socială 
- politica de regenerare, protecţie şi conservare a mediului înconjurător  
- politica de dezvoltare a turismului, agroturismului şi ecoturismului 

În Munţii Apuseni, şi nu numai, activitatea minieră s-a diminuat considerabil în ultimii 
20 de ani, fapt ce a creat dezechilibre mai ales din punct de vedere social, economic şi 
ecologic. 

Viziunea de dezvoltare integrată a aşezărilor din arealele miniere din Munţii Apuseni: 
transformarea arealelor miniere în zone atractive şi favorabile dezvoltării teritoriale, sociale şi 
economice prin înlocuirea dependenţei acestora de industria minieră. 

 
Fig. 10 Viziunea de dezvoltare  durabilă şi creşterea atractivităţii aşezărilor din arealele 

miniere din Munţii Apuseni  
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Tabel 4 Axele prioritare propuse prin conceptul de strategie de dezvoltare durabilă a 
aşezărilor din arealele miniere din Munţii Apuseni precum şi principalele 5 direcţii strategice 

de acţiune identificate  
 

Axa prioritară 
Principalele 5 direcţii strategice de acţiune propuse şi 

pentru care s-au prezentat idei de proiecte şi s-au 
identificat surse de finanţare eligibile şi nerambursabile 

Axa prioritară 1 

 

Planificarea strategică şi 
fundamentarea cadrului de 
elaborare şi implementare a 
politicilor de dezvoltare durabilă 
integrată 

1.  Armonizarea acţiunilor locale cu obiectivele propuse 
prin strategiile şi planurile naţionale, regionale şi judeţene 

2. Elaborarea de baze de date şi instrumentele necesare în 
procesul de planificare teritorială, competitivitatea socială 
şi economică, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului 
înconjurător 

3. Realizarea consensului în decizie şi planificare. 
Valorificarea integrată a structurilor teritoriale funcţionale 
în contextul reducerii disparităţilor şi creşterii coeziunii 
spaţiale 

4. Fundamentarea politicilor de planificare, amenajare a 
teritoriului şi dezvoltare durabile prin elaborarea de 
masterplanuri şi strategii de regenerare şi dezvoltare 
durabilă a arealelor miniere 

5. Îmbunătăţirea activităţilor şi serviciilor oferite de 
structurile administrative locale, judeţene şi regionale 
responsabile de planificare, amenajare şi dezvoltare 
durabilă a aşezărilor afectate de restructurarea sectorului 
minier 

Axa prioritară 2 

 

Creşterea accesibilităţii şi 
echiparea teritoriului prin 
reabilitarea, modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii de 
transport şi a celei tehnico-
edilitare 

1. Creşterea accesibilităţii prin reabilitarea, modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii de transport  

2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-
edilitare din aşezările din arealele miniere 

3. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare din aşezările 
din arealele miniere 

4. Echiparea teritoriului în vederea atragerii de noi 
investiţii şi investitori  

5. Diversificarea infrastructurii tehnico-edilitare în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă în rândul populaţiei  
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Axa prioritară 3 

 

Dezvoltarea capitalului uman, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
creşterea accesului la o 
infrastructură socială, 
educaţională, culturală şi de 
sănătate reabilitată şi modernă 

1. Diminuarea procesului de depopulare şi îmbătrânire 
demografică 

2. Formarea profesională, reconversia profesională şi 
creşterea gradului de ocupare a populaţiei active 

3. Atragerea şi menţinerea populaţiei tinere în zonă prin 
acces la educaţie, cultură, informaţie şi oportunităţi de 
dezvoltare şi ocupare a unui loc de muncă 

4. Dezvoltarea simţului civic, implicarea populaţiei în 
rezolvarea problemelor comunităţii, schimbarea 
mentalităţii şi atitudinii privind deschiderea faţă de 
schimbare  

5. Creşterea nivelului de trai prin acces la o infrastructură 
socială, educaţională, culturală şi de sănătate reabilitată şi 
modernă  

Axa prioritară 4 

 

Relansarea, susţinerea şi 
dezvoltarea economică prin 
încurajarea mediului de afaceri, 
a antreprenoriatului, 
valorificarea capitalului uman şi 
atragerea investitorilor 

1. Încurajarea şi susţinerea mediului de afaceri şi a 
antreprenorialului prin acordarea de facilităţi 

2. Dezvoltarea culturii parteneriale şi încurajarea înfiinţării 
grupurilor de producători, a asociaţiilor sau a clusterelor  
economice 

3. Creşterea competitivităţii arealelor miniere prin 
diversificarea activităţilor economice din mediul rural 

4. Atragerea investiţiilor străine şi a potenţialilor investitori 
prin promovarea şi valorificarea oportunităţilor şi a 
potenţialului resurselor naturale, antropice şi umane 

5. Valorificarea economică a siturilor industriale  

Axa prioritară 5 

 

Ecologizarea, conservarea 
mediului şi reabilitarea siturilor 
industriale. Valorificarea 
surselor regenerabile de energie 
şi creşterea eficienţei energetice 

1. Dezvoltarea unui sistem de management integrat de 
gestionare şi monitorizare a zonelor miniere 

2. Reabilitarea, ecologizarea sau conservarea  zonelor 
afectate de activităţile miniere şi a celor cu potenţial de 
valorificare turistică, agroturistică sau ecoturistică 

3. Susţinerea şi promovarea unei educaţii ecologice, 
precum şi încurajarea transferului de know-how privind 
regenerarea ecologică a siturilor industriale 

4. Valorificarea surselor regenerabile de energie şi 
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creşterea eficienţei energetice 

5. Stimularea utilizării de soluţii inovatoare în procesul de 
adaptare la restricţiile impuse la nivel naţional şi european 
privind protecţia mediului înconjurător  

Axa prioritară 6 

 

Creşterea atractivităţii aşezărilor 
şi a zonei Munţilor Apuseni prin 
promovarea, valorificarea şi 
dezvoltarea turismului, 
agroturismului şi ecoturismului 

1. Inventarierea tuturor resurselor naturale şi antropice cu 
potenţial de valorificare turistică precum şi a 
oportunităţilor de dezvoltare a turismului, agroturismului şi 
ecoturismului 

2. Conservarea şi promovarea valorilor locale, a zestrei 
etnografice şi culturale, a meşteşugurilor şi îndeletnicirilor 
tradiţionale   

3. Dezvoltarea de noi forme de turism în arealele miniere: 
turism minier, turism ştiinţific, turism etnografic şi cultural 

4. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
şi serviciilor turistice 

5. Creşterea vizibilităţii şi atractivităţii turistice pe plan 
naţional şi internaţional a arealelor miniere  

 

 

 

 

Axa prioritară 7 

 

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor 
din arealele miniere prin 
crearea, atragerea şi 
valorificarea oportunităţilor 
oferite de ştiinţă, tehnologie, 
informaţie şi inovaţie 

 

 

1. Planificarea şi îmbunătăţirea procesului de dezvoltarea 
durabilă a arealelor miniere prin valorificarea rezultatelor 
şi a oportunităţilor oferite de ştiinţă, tehnologie, informaţie 
şi inovaţie 

2. Stimularea şi susţinerea formării şi dezvoltării firmelor 
bazate pe introducerea de inovaţii şi înalte tehnologii  

3. Stimularea transferului de know-how bazat pe 
cooperarea dintre instituţiile de cercetare – dezvoltare, 
întreprinderi şi mediul decizional 

4. Creşterea competitivităţii şi coeziunii sociale, economice 
şi teritoriale prin valorificarea sectorului cercetare – 
dezvoltare - inovare 

5. Înfiinţarea unui centru de cercetare şi transfer tehnologic 
la nivelul Munţilor Apuseni în vederea dezvoltării durabile 
şi revitalizarea arealelor afectate de activităţi miniere 
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7. Propunerea unui model de amenajare şi dezvoltare durabilă a 
arealului minier Zlatna – Almaşu Mare – Stănija 
 

Scopul de bază al amenajării teritoriului în constituie armonizarea la nivelul întregului 
teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi 
local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se 
creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea. În linii mari, 
obiectivele principale12 ale amenajării teritoriului sunt: 

- dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu 
respectarea specificului acestora 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane 
- gestionarea responsabilă a resurselor naturale cu protecţia mediului şi a 

peisajului cultural 
- utilizarea raţională a teritoriului 
- conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale 

Având la bază analiza aşezărilor, analiza SWOT şi cercetările efectuate în teren în 
arealul minier Zlatna - Almaşu Mare - Stănija, modelul de amenajare propus are la bază 
identificarea potenţialului de dezvoltare, a infrastructurii necesare, care prin valorificarea 
acestora pot asigura funcţionalitatea durabilă a zonei de studiu. În acelaşi timp, modelul de 
amenajare se doreşte a fi un exemplu de aplicabilitate la scară mai mică a conceptului de 
strategie de dezvoltare durabilă a aşezărilor din arealele miniere din Munţii Apuseni, model ce 
poate fi  sursă de inspiraţie pentru factorii de decizie responsabili de planificarea dezvoltării 
durabile. 

Pornind de la ideea că viitorul se construieşte în cea mai mare parte pe acţiunile 
realizate în prezent, planificarea dezvoltării durabile trebuie să pornească de la crearea unui 
cadru care să permită o funcţionalitate integrată, axată pe priorităţile, potenţialul şi 
oportunităţile de dezvoltare care să vizeze creşterea nivelului şi calităţii vieţii. La rândul lor, 
acestea se reflectă în calitatea capitalului uman, competitivitatea economică, progres, decizii 
şi acţiuni de dezvoltare teritorială şi protecţie a mediului înconjurător, etc. 

Prin modelul de amenajare propus pentru arealul minier Zlatna - Almaşu Mare - 
Stănija s-a dorit identificarea soluţiilor de transformare a zonei în perspectiva dezvoltării 
durabile,  obiectivele specifice fiind: 

- Creşterea nivelului de trai în rândul populaţiei şi a oportunităţilor în vederea 
diminuării fenomenului de depopulare şi îmbătrânire demografică  

- Crearea unui echilibru urban – rural prin readaptare şi revitalizare 
- Crearea unui echilibru economic – ecologic prin valorificarea economică a 

resurselor, ecologizarea, reabilitarea şi conservarea siturilor industriale 
- Creşterea competitivităţii economice 
- Creşterea atractivităţii zonei de studiu pentru:  

o populaţie 
o investitori şi mediul economic 
o turişti 
o dezvoltatori şi cercetători ştiinţifici 

Pe lângă datele şi informaţiile prezentate în capitolul dedicat analizei aşezărilor din 
arealele miniere din Munţii Apuseni,  s-a acordat o atenţie deosebită următoarelor aspecte: 

- Identificarea gradului de accesibilitate spre şi în arealul minier de studiu precum 
şi a posibilităţilor de legătură cu zone şi oraşe importante din ţară  

- Identificarea resurselor specifice ale zonei  

                                                 
12 Legea 350/2001 Privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul 
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- Activităţile economice în prezent 
- Realizarea unui inventar cu investiţiile şi proiectele finalizate sau aflate în 

implementare de către administraţia publică locală şi care au un impact pozitiv în 
creşterea nivelului de trai în rândul populaţiei, dezvoltarea economică şi 
creşterea atractivităţii zonei pentru potenţiali investitori  

- Realizarea unui inventar cu facilităţile acordate potenţialilor investitori precum şi 
oportunităţile de afaceri din zonă  

- Identificarea potenţialului turistic într-o abordare cât mai detaliată în vederea 
identificării soluţiilor de valorificare şi dezvoltare a turismului rural, 
agroturismului, turismului ecologic, turismului cultural, turismului de agrement 
(practicarea sporturilor de iarnă, alpinism,etc.)  

- Identificarea potenţialului nevalorificat sau insuficient exploatat şi care prin 
dezvoltarea şi implementarea unor soluţii potrivite va determina creşterea 
competitivităţii  economice  

- Identificarea aspectelor nefavorabile care restricţionează sau încetinesc procesul 
de dezvoltare în arealul minier de studiu  

- Stabilirea elementelor specifice de amenajare a arealului minier de studiu în 
perspectiva dezvoltării durabile  

- Identificarea grupului ţintă şi potenţialii beneficiari într-un proiect strategic pe 
termen lung privind amenajarea arealului minier de studiu în scopul creşterii 
atractivităţii şi dezvoltării durabile  

Pentru de dezvolta soluţii potrivite de dezvoltare durabilă integrată la nivelul arealului 
minier Zlatna – Almaşu Mare – Stănija este necesară înfiinţarea, reabilitarea, conservarea, 
amenajarea sau transformarea unor obiective antropice. 

Rezultatul principal aşteptat la orizontul anului 2030, în urma punerii în aplicare a 
scenariului de amenajare în perspectiva dezvoltării durabile a arealului minier Zlatna – 
Almaşu Mare – Stănija, este creşterea competitivităţii şi mai ales a atractivităţii zonei pentru: 

o Populaţie (contribuie la: diminuarea procesului de depopulare, îmbătrânire 
demografică, scădere a ratei natalităţii şi a migraţiei) 

o Turişti (contribuie la: creşterea vizibilităţii pe plan naţional şi internaţional a 
zonei, creşterea atractivităţii şi punerea în valoare a patrimoniului turistic (în 
special cel natural), dar şi la creşterea veniturilor) 

o Investitori şi mediul economic, aceştia fiind consideraţi motorul dezvoltării şi 
elementul cheie în creşterea competitivităţii economice 

o Dezvoltatori şi cercetători ştiinţifici (contribuie la: identificarea de soluţii 
potrivite în domenii precum: agricultură ecologică, zootehnie, agroturism, 
antreprenoriat, transformarea unor produse în branduri, utilizarea resurselor 
regenerabile de energie, conservarea şi promovarea zestrei etnografice, etc.) 
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Fig. 11 Harta modelului de amenajare propus pentru arealul minier Zlatna – Almaşu Mare – Stănija 

 
Fig. 12 Principalele elemente de atractivitate propuse la orizontul anului 2030  

 în arealului minier Zlatna - Almaşu Mare - Stănija  

• Acces la educaţie şi servicii 
medicale de calitate printr-o 
infrastructură modernă 

• Centru de consiliere, 
recalificare şi formare 
profesională de calitate 

• Centru de asistenţă şi protecţie 
socială 

• Centru de incluziune socială 
• Grad ridicat de acces la 

informaţie  
• Posibilităţi diverse de petrecere 

a timpului liber 

• Parc industrial şi incubator de 
afaceri 

• Suprafeţe degradate sau 
neproductive valorificate 
economic (peste 75%) 

• Număr mare de ferme în mediul 
rural (peste 15) 

• O unitate de obţinere de biogaz  
• O unitate de prelucrare, 

procesare de produse animaliere 
(în Zlatna) 

• Fabrică în Zlatna (ex. confecţii, 
textile sau marochinărie 

• Traseu turistic minier 
(conservarea şi reamenajarea 
minelor, accesibilitate, muzee şi 
colecţii, puncte de informare 
turistică) 

• Număr mare de pensiuni 
agroturistice (peste 50) 

• Un hotel adaptat standardelor 
turiştilor în scop de afaceri 

• Camping turistic la Cheile 
Cibului şi Cheile Glodului 

• Pachete turistice atractive şi 
diversificate 

• Institut de cercetare şi 
dezvoltare (Zlatna). Domenii: 
amenajarea peisajelor 
postminiere, regenerare 
urbană, agroturism şi 
dezvoltare rurală 

Modelul de amenajare a arealului Zlatna – Almaşu Mare – Stănija la orizontul anului 2030
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8. Exemple de bune practici privind amenajarea şi dezvoltarea durabilă a 
unor foste areale miniere 

 
În lucrarea de faţă s-au ales pentru exemplificare două zone miniere din Europa: 

• Exploatarea minieră din Outokumpu (Finlanda, Regiunea North Karelia) - o 
zonă minieră a căror elemente importante din modelul de amenajare şi 
regenerare postminieră sunt aplicabile pentru arealul de studiu Zlatna – 
Almaşu Mare – Stănija 

• Exploatarea minieră din Lusatia Inferioară (Germania, Landul Brandenburg) 
- cea mai mare zonă minieră amenajată din Europa  

 

9. Concluzii şi direcţii viitoare de cercetare 
 

Printre cele mai importante concluzii la nivelul tuturor arealelor miniere de studiu din 
Munţii Apuseni menţionăm: 

- Accentuarea fenomenului de depopulare şi îmbătrânire demografică 
- Gradul redus de valorificare sau accesul limitat la informaţii privind 

oportunităţile de dezvoltare  
- Superficialitate sau neglijenţă în procesul de ecologizare a zonelor miniere 
- Există obiective miniere abandonate, aflate într-o degradare avansată sau 

prezentând riscuri de poluare a solului şi a apelor subterane (guri de mină, 
foste unităţi administrative, etc.) 

- Majoritatea activităţilor de exploatare a resurselor metalifere s-au realizat în 
subteran, acestea având un impact mult mai redus asupra mediului înconjurător 
comparativ cu activităţile miniere la zi (carieră). 

- Grad foarte redus de valorificare a resurselor specifice (potenţial natural, 
potenţial turistic, zestre etnografică, meşteşuguri şi ocupaţii tradiţionale, etc.) 

  O provocare în elaborarea tezei de doctorat a fost realizarea formulei vulnerabilităţii 
pentru aşezările rurale, încercând o identificarea cât mai potrivită a indicatorilor şi a relaţiilor 
dintre aceştia. În viitor se intenţionează dezvoltarea unei metodologii de estimare a 
vulnerabilităţii pentru aşezările urbane, în special a celor miniere. 

Prin propunerea unei tipologii a riscurilor din aşezările miniere în funcţie de riscul 
dominant s-a dorit creşterea conştientizării privind posibilitatea producerii unui hazard atât în 
perioada activităţilor miniere, cât şi în perioada restructurării sectorului miniere şi a celei  
postminiere. 

În urma analizei şi documentării privind identificarea celor mai bune soluţii de 
dezvoltare durabilă, regenerare şi amenajare a aşezărilor din areale miniere s-a ajuns la 
concluzia că există cel puţin trei aspecte cheie de care depinde succesul transformării unei 
zone vulnerabile şi degradate (din multe puncte de vedere) într-o zonă atractivă şi cu un nivel 
ridicat de dezvoltare socială şi economică: 

o Dezvoltarea de proiecte strategice integrate pe termen lung care să contribuie, prin 
rezultate concrete, la rezolvarea sau diminuarea unor probleme majore şi mai puţin 
implementarea unor acţiuni cu rezultate pe termen scurt.  

o Un management eficient privind gestionarea resurselor şi o planificare de 
valorificare raţională şi durabilă a resurselor specifice zonei  

o Implicarea tuturor actorilor relevanţi (mediul decizional, mediul de afaceri, mediul 
de cercetare, organizaţiile non-guvernamentale) şi mai ales a populaţiei în procesul 
de dezvoltare durabilă 
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