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SURSE DE VULNERABILITATE ȘI RESURSE DE REZILIENȚĂ ÎN
RURALUL MONTAN
Lucrarea este rezultatul unei anchete desfășurate pe bază de chestionare și interviuri în 3 comune
montane din județul Suceava, în care încetarea activității miniere a generat o accentuare a
vulnerabilităților sociale, economice și de mediu.
Conjunctura de eliminare radicală a exploatării unei resurse a determinat o mobilizare a
eforturilor comunităților și administrațiilor locale și regionale de comutare a atenției pe alte resurse, cu
grade diferite de vulnerabilitate: pădure, lemn, ape, turism sau agricultură. Rezultatele au evidențiat
necesitatea existenței a două tipuri de procese concomitente: participarea membrilor comunității la
eforturile de îmbunătăţire a condiţiilor de trai, cu accent pe propriile iniţiative şi adoptarea de politici care
să încurajeze iniţiativa, auto-sprijinul şi ajutorul reciproc şi să le facă mai eficiente.
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VULNERABILITY SOURCES AND RESILIENCE RESOURCES IN THE
MOUNTAIN RURAL AREAS
The paper is the result of a questionnaire-based survey conducted in three mountainous
communities from Suceava County, where the cessation of the mining activity has led to increased social,
economic and environmental vulnerabilities.
The conjuncture of radical elimination and disappearance of the exploitation of a resource has led
to a mobilization of the efforts of local and regional communities and administrations to focus on other
resources, with different degrees of vulnerability: forest, wood, water, tourism and agriculture. The results
highlighted the need for two types of simultaneous processes: the participation of community members in
efforts to improve living conditions, with emphasis on their own initiatives and the policy-making to
encourage initiative, self-help and mutual help and make them more effective.
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