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ABSTRACT: Population trends in the Apuseni Mountains in view of sustainable
development. The sustainable development has to ensure the balance between the socioeconomic elements and the environmental elements in order to increase the welfare of the
human society. Only the people(the human resources)can enhance the value of the natural
resources. The Central Development Region, the Alba County and the Apuseni Mountains
Region are affected by the fact that the miners lost their job. The unemployment caused a lot
of negative demographic phenomena through the emigration of young people.The only
people that left are old.The beautiful landscape can not be seen because the region of The
Apuseni Mountains is very isolated. The development of society, has some opportunities, but
the inhabitants must be informed about them in order to invest more in tourism, farming or
education.
Key words: sustainable development, human resources, employees, unemployment,
emigration, isolation.
1. Conceptul de dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă (sustainable
development) presupune asigurarea
echilibrului între elementele socioeconomice

şi elementele mediului natural. Ea urmăreşte
nevoile prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi
satisface nevoile lor (Raport Comisiei
Brundtland,1987 – „Viitorul nostru
comun”).

Fig.1. Dezvoltarea durabilă
(Sursa: Raportul Comisiei Brutland,1987)
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Durabilitatea pleacă de la ideea că
activităţile umane sunt dependente de mediul
înconjurător şi de resurse. În analiza unei
regiuni pentru crearea şi implementarea unor
proiecte de dezvoltare durabilă trebuie să se
ţină seama de impactul omului asupra
mediului în funcţie de numărul populaţiei.
Impactul presupune nivelul consumului de
resurse al populaţiei, inclusiv efectele
tehnicilor folosite pentru obţinerea
resurselor, asupra mediului înconjurător.
Valorificarea resurselor locale în scopul
dezvoltării societăţii umane este strâns legată
de evoluţia resurselor umane, iar regiunea
Munţii Apuseni este afectată de fenomene
demografice precum: şomaj, depopulare,
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îmbătrânire demografică, fenomene care s-au
amplificat după anul 2002 şi care împiedică
o dezvoltare armonioasă a regiunii.
2. Evoluţia populaţiei în Regiunea de
Dezvoltare Centru şi în judeţul Alba
Ponderea populaţiei active, la nivelul
regiunii de dezvoltare Centru ( tabel 1)
,reprezintă 39,45% din totalul populaţiei
regiunii, iar la nivelul judeţului Alba, 42,16
%. Se observă o pondere mai mare a
populaţiei active la nivelul judeţului, faţă de
media regiunii. Populaţia obişnuit activă
include atât populaţia ocupată cât şi şomerii.

Tab. 1. Populaţia obişnuit activă şi inactivă pe sexe
- regiunea de dezvoltare centru şi judeţul alba (2002)

Populaţia
totală

Populaţia
obişnuit
activă

Populaţia
obişnuit
intivă

Regiunea Centru

Judeţul Alba

masc.

1.237.695

189.658

fem.

1.285.326

193.089

total

995.580

161.379

ocupată

878.344

138.736

în căutarea unui alt loc de
mucă

74.418

14.002

în căutarea primului loc
de muncă

42.818

8.641

1.527.441

221..368

elevi/studenţi

437.356

592.970

pensionari

65.251

87.514

şomeri

total

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Ponderea populaţiei ocupate, la nivelul
regiunii de dezvoltare, reprezintă 34,81%
din totalul populaţiei, iar la nivelul judeţului
Alba, 36,24%, o valoare uşor mai mare faţă
de media regiunii.
Ponderea şomerilor la nivelul regiunii de
dezvoltare, reprezintă 4,64%, iar la nivelul
judeţului Alba, 5,91%, şomajul fiind uşor
mai mare faţă de media regiunii de
dezvoltare.
Ponderea populaţiei inactive, la nivelul
regiunii de dezvoltare, este 60,54%, iar la

nivelul judeţului, 57,83%, pondere apropiată
de media regiunii.
Ponderea elevilor/studenţilor la nivelul
regiunii de dezvoltare este 17,33%, iar la
nivelul judeţului, 17,04%.
Ponderea pensionarilor la nivelul regiunii
de dezvoltare reprezintă 23,50%, iar la
nivelul judeţului, 22,86%, valoare apropiată
de media regiunii.
În ambele situaţii, populaţia ocupată este
mai mică faţă de populaţia care trebuie
susţinută, respectiv şomerii şi populaţia
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inactivă: 1.644.677 la nivelul regiunii şi
244.011 la nivelul judeţului, resursa umană

ocupată reprezentând, din această cauză, o
problemă majoră strâns legată de dezvoltarea
durabilă.

Fig.2. Populaţia obişnuit activă şi inactivă pe sexe regiunea de dezvoltare Centru şi jud. Alba (2002)
Tab. 2. Structura populaţiei judeţului alba pe medii şi sexe (2010)

MEDIU
Urban
Rural

TOTAL
219.150
153.984

MASCULIN
106.345
77.841

FEMININ
112.805
76.143

Sursa: Populaţia României pe localităţi la 1 ianuarie 2010, ISSN: 2066-2181

Fig.3. Structura populaţiei judeţului Alba, pe medii şi sexe (2010)
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Tab.3. Structura populaţiei Regiunii Munţii Apuseni, pe medii şi sexe (2010)

MEDIU
Urban
Rural

TOTAL
25.935
35.727

MASCULIN
12.917
18.212

FEMININ
13.018
17.515

Sursa: Populaţia României pe localităţi la 1 ianuarie 2010, ISSN: 2066-2181

Fig. 4. Structura populaţiei regiunii Munţilor Apuseni, pe medii şi sexe (2010)

Comparând cele două tabele, se observă
că populaţia urbană la nivelul judeţului
reprezintă 58,73%, iar la nivelul regiunii

Munţii Apuseni, populaţia urbană reprezintă
42,09%, un fapt normal, deoarece există 4
oraşe şi 22 de comune.

Tab.4. Evoluţia populaţiei stabile din mediului rural, în Munţii Apuseni (2001-2010)

ANUL
2001
2004
2007
2010

LOCUITORI
43.634
50.203
40.717
35.727

Sursa: Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Alba 2007-2013

Fig. 5. Evoluţia populaţiei stabile din mediului rural, în Munţii Apuseni
(2001-2010)
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Se observă o scădere constantă a
locuitorilor din mediul rural din regiunea
Munţii Apuseni, după anul 2004, datorită
scăderii bilanţului natural şi al bilanţului
migratoriu negativ datorat, în mare parte,
restructurării în industria minieră.
3. Structura activităţilor economice
din Munţii Apuseni
După un studiu efectuat pe un eşantion de 53
de
întreprinderi
din
regiunea
Munţilor

Apuseni, s-a observat că ponderea
activităţilor economice se prezintă astfel:
comerţ şi a limentaţie publică-30
întreprinderi, prelucrarea lemnului-12
întreprinderi, turism rural-11 întreprinderi,
nici una cu activitate în domeniul
agriculturii (tabel 5), domeniu reprezentativ
pentru ruralul Munţilor Apuseni.
Cele mai numeroase întreprinderi din
regiune au ca activitate serviciile (turism şi
alimentaţie publică), adică 79% din totalul
eşantionului.

Tab.5. Ponderea activităţilor economice în Munţii Apuseni (2005)

DOMENIUL DE ACTIVITATE
Turism rural
Prelucrarea lemnului
Comerţ şi alimentaţie publică
Total

NUMĂR ÎNTREPRINDERI
11
12
30
53

%
20,8
22,6
56,6
100,0

Sursa: Antreprenoriatul de subzistenţă şi unele reprezentări asupra şanselor de dezvoltare
economică în ruralul Munţilor Apuseni (2005)

Fig.6. Ponderea activităţilor economice pe domenii de activitate,
în Munţii Apuseni (2005)
Tab.6. Ponderea activităţilor economice pe sectoare de activitate (2005)

SECTOARE DE ACTIVITATE
Industrie
Servicii
Mai multe domenii de activitate
Total

NUMĂR
ÎNTREPRINDERI
5
42
6
53

%
9,4
79,3
11,3
100,0

Sursa: Antreprenoriatul de subzistenţă şi unele reprezentări asupra şanselor de dezvoltare
economică în ruralul Munţilor Apuseni (2005)
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Fig.7. Ponderea activităţilor economice pe sectoare de activitate, în
Munţii Apuseni (2005)

4. Statutul juridic al intreprinderilor
din ruralul Munţilor Apuseni
În structura societăţilor după statutul
juridic se observă că aproximativ 43% din
societăţi sunt afaceri de familie, principalul
motiv al subiecţilor fiind teama de a lucra la
patron şi dorinţa de bunăstare materială
personală (tabel 7, fig. 8).
De asemenea, fiscalitatea, modificările
frecvente ale acesteia, îi determină pe
proprietarii afacerilor să opteze pentru
statutul juridic PFA şi AF. Subiecţii au
precizat existenţa unor piedici în dezvoltarea
afacerilor precum:

1.
2.
3.
4.

resurselor financiare;
fiscalitatea;
dinamica imprevizibilă a preţurilor;
lipsa mijloacelor moderne de
comunicaţie tip internet;
5. precaritatea infrastructurii;
6. birocraţia din administraţie;
7. nivelul scăzut de cumpărare;
8. pregătirea profesională necorespunzătoare a personalului;
9. lipsa informaţiilor despre localitate;
10.
potenţialul turistic nepromovat;
11.
acces anevoios la credite mari pe
termen lung.

Tab.7. Structura societăţilor după statutul juridic (2005)

STATUT JURIDIC
Persoană fizică autorizată (PFA)
Asociaţie familială ( AF)
Societate cu răspundere limitată (SRL)
Societate pe acţiuni ( SA)

NUMĂR SOCIETĂţI
10
13
29
1

%
18,9
24,5
54,7
1,9

Sursa: Antreprenoriatul de subzistenţă şi unele reprezentări asupra şanselor de dezvoltare
economică în ruralul Munţilor Apuseni (2005)
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Fig.8. Structura societăţilor după statutul juridic în
Munţii Apuseni (2005)

5. Concluzii
Alături de agricultura de subzistenţă
există şi un antreprenoriat de subzistenţă,
aproximativ 50% dintre antreprenorii
intervievaţi fiind de părere că finalitatea unei
bune afaceri este asigurarea strictului necesar
al familiei şi un căştig cât mai mic. Există,
totuşi, oportunităţi în dezvoltarea
antreprenoriatului în regiune şi de relansare
a activităţilor economice bazate pe
valorificarea resurselor locale (Tabel nr.8).

Dezvoltarea durabilă a Regiunii Munţii
Apuseni este posibilă în cazul în care
resursele umane vor fi calificate/recalificate
profesional iar activităţile economice vor
putea determina creşterea stabilităţii
populaţiei, respectiv diminuarea depopulării
unei regiuni cu numeroase resurse care pot fi
valorificate. Locuitorii ar trebui îndrumaţi,
consiliaţi asupra oportunităţilor de
dezvoltare durabilă, sprijiniţi în încercările
lor de a crea afaceri noi sau de-a le extinde
pe cele existente.

Tab.8. Analiza SWOT a dezvoltării activităţilor economice,
în perspectiva dezvoltării durabile, în regiunea Munţii Apuseni

PUNCTE TARI (STRENGTHS)

PUNCTE SLABE (WICKNESSES)

- Resurse naturale numeroase şi diversificate; - Rata sărăciei peste media pe judeţ (0,25);
- Meşteşuguri tradiţionale artizanale bazate pe - Ponderea populaţiei fără acces la apă curentă
prelucrarea resurselor locale - lemn, piatră, peste media pe judeţ (45,75);
piele;
- Imposibilitatea valorificării surplusului de
- Potenţial etnografic, cultural şi de tradiţii produse agricole din cauza izolării;
ridicat;
- Bilanţ natural redus;
- Potenţial hidroenergetic;
- Şomaj ridicat datorită restructurării
- Potenţial turistic natural şi antropic ridicat. industriei miniere;
- Centrele mono-industriale urbane şi rurale
(Abrud, Zlatna, Baia de Arieş, Bucium, Lupşa
ş.a.) au posibilităţi reduse de diversificare
industrială, cultură antreprenorială de
subzistenţă;
- Calificare profesională inadecvată;
- Ponderea mare a populaţiei cu cel mult
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şcoală primară;
- Nivel de cumpărare scăzut;
- Lipsa unei viziuni strategice şi a unei culturi
privind implementarea de proiecte fezabile.
OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES)
AMENINŢĂRI (THREATS)
- Accesarea de programe SAPARD pentru - Economia subterană, practicarea turismului
pensiuni şi microferme;
de slabă calitate;
- Proiectul "Traseul Aurului în Munţii Apu- - Amplificarea problemelor legate de disponiseni" iniţiat de CJ Alba;
bilizări în localităţile miniere;
- Organizarea de tabere pentru copii "Natura - Birocraţia din administraţie;
şi experienţa vizitei în mină" şi promovarea - Dinamica imprevizibilă a preţurilor;
turismului educaţional ecologic (Roşia - Creşterea migraţiei în rândul populaţiei tineMontană, Abrud, Baia de Arieş, Zlatna);
re;
- Promovarea unui brand tradiţional "caşul de - Îmbătrânire demografică, depopulare;
vacă de Ponor";
- Fiscalitatea;
- Accesarea surselor de finanţare europene - Creşterea riscului de poluare şi producere de
nerambursabile;
hazarduri ecologice.
- Valorificarea potenţialului hidroenergetic al
Arieşului prin construirea unei hidrocen-trale
la Vadu Moţilor;
- Relansarea creşterii animalelor, a apiculturii;
- Culegerea şi prelucrarea fructelor de pădure;
- Posibilitatea dezvoltării unor sectoare economice: agricultură (zootehnie, cultura
plantelor furajere), turism şi agroturism,
conservare şi eficienţă energetică (microenergie, biomasă);
- Atragerea investiţiilor.
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