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Imnul munților Carpați
(I)
Munții sunt puterea noastră-n lume,
Adăpostul neamului la greu,
Semnul clasic al statorniciei,
Rugăciune către Dumnezeu.
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Cine suntem noi?

Centrul de Economie Montană CE-MONT, a fost creat la inițiativa Secției de
Științe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române, ca prima entitate
științifică de cercetare montanologică, funcționând în cadrul Institutului Național de
Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" (INCE). Sediul Centrului se află în Vatra Dornei
și este gândit ca o clădire modernă, dotat cu laboratoare de cercetare, cu tehnică de
lucru adecvată, amfiteatru, săli de conferințe şi seminarii, spații destinate studiilor
În Carpați ne-am petrecut durerea,
aprofundate precum şi spații administrative corespunzătoare.
La lumina apei de izvor,
În Carpați ne-am îngropat eroii
Centrul de Economie Montană CE-MONT are rolul de a sprijini dezvoltarea
Şi-am vegheat la învierea lor.
montană prin crearea, dezvoltarea și aplicarea ideilor inovatoare utilizând instrumentele
de cercetare – inovare – dezvoltare performante prin care zona montană a României
Ne tot măsurăm în grâu vecia trece de la statutul de zona asistată la partener competitiv generator de valoare.
De câmpii de spice luminați,
Totodată zona montană este un imens bazin cultural și de locuire care se cere
Dar e o cetate, România,
cercetat
și prezervat. Multe din valorile tradiționale, materiale și imateriale, se
Împrejurul munților Carpați
depreciază și trebuie conservate ca elemente de referință într-o lume a revoluțiilor
Adrian Păunescu permanente: revoluții tehnologice, revoluții culturale.
Modul de viață și calitatea vieții sunt obiective prioritare pentru zona montană.

Editorial
Motto:
Naturii buni prieteni să-i fim și ajutoare
Să caute în sine căi de desăvârșire.
În astă căutare folositoare fire găsind
Printre noianul de fire-nșelătoare.
Să nu venim să-i cerem ce nu ne poate da,
Precum fățiș-potrivnici să ocolim a-i fi.
De ne dezleagă taine să știm a o iubi,
Iar pașii să ne poarte alăturea cu EA.
(R. Rey, Disertație Licență, USAMV Timișoara, 1967)
Munții! Aceste fortărețe pe care natura le-a ridicat întrun teribil efort terestru, barând tendințele de invazie spre
aplatizare a marilor întinderi. Înăuntru și dincolo de ei – viață.
Izvoarele cele mai firave, ce devin, toate, fluvii, își află geneza în
piscurile cele mai înalte. Și vor fi cu atât mai pure cu cât vor
începe mai sus…
Istoria civilizațiilor nu poate ocoli munții cu marea lor
diversitate geo-climatică și cu o biodiversitate vegetală, animală
și umană, luxuriante.
De la azteci la chinezi, din Pamir, Altai, Alpi, Pirinei sau
Carpați, peste tot întâlnim civilizații montane, care fiind mai
puțin supuse schimbărilor au păstrat cu mai multă fidelitate
încrustarea umană în stânca mileniilor.
Popoarele mari, care au stăpânit spații întinse, fertile, au
fost mai puțin interesate de ce se întâmplă cu și în munții lor.
Dimpotrivă, pentru popoarele ce dețin pământuri
roditoare mai restrânse și mai ales acolo unde și densitatea
populațiilor este mai mare, munții au fost și rămân prețioși. În
Europa, aproape 50 de milioane de oameni locuiesc și produc în
zonele de munte în condiții dintre cele mai austere.
În unele țări, între care și România, mutațiile survenite
prin implementarea progresului tehnic și civilizației ultimului
secol, sunt încă prea puțin semnificative.
Și astfel, această pastelică lume montană o găsim
undeva la periferia civilizației sec. XXI, dar conservând prin
tradiții de ”bune practici” și culturale, consolidate, un mod de
viață și de producție, specifice mai ales ruralului montan,
întârziind mereu la urcarea în prea harnicul tren al progresului,
cu stație terminus încă nesigură. Și toate acestea fiindcă acel
mult OM al câmpiilor și marilor urbe - gândește și creează
numai pentru spațiul său de habitat și interesele sale...
Dar munții înseamnă și oameni, colectivități umane încă
robuste, existând cu lecția supraviețuirii în condiții grele, bine
învățată și cărora nu le poate fi refuzat dreptul de a dăinui,
înnobilând cu rodul trudei lor și cu spirit spațiul nașterii lor.

Instituții, organisme internaționale, conducători de
state, din ce în ce mai multă lume este preocupată de răspunsul
la întrebarea ”ce e de făcut” spre a se evita pierderea unor mari
valori, în mare parte de neînlocuit? Va veni o zi a munților?
Neîndoielnic, nu se poate altfel! Ziua aceea, a și sosit…
Prin creșterea animalelor, agricultură și silvicultură, alte
resurse regenerabile, munții și oamenii lor, mai ales prin acest
”miracol” al sec. XXI – gospodăria țărănească montană, se
produc bunuri materiale și culturale, în condiții prietenoase cu
mediul, pentru acum și pentru oricând.
Firesc, sporirea populației globului și schimbările climatice,
vor aduce și tendința migrării spre altitudine, oamenii ne mai
căutând, precum astăzi, numai aer curat și agrement, ci un
”altceva”, mai esențial, mai vital: HRANĂ. Pentru că munții, prin
gospodăriile lor, pot da și hrană, ”alimente-medicament”, de
calitatea cea mai înaltă, pentru milioane de oameni, din munți și
din orașele de oriunde.
Nu ne pretind decât să-i cunoaștem, mai ales pe truditorii
săi eroici, să reușim a-i înțelege și să-i prețuim, după cum cu atâta
prisosință o merită, asigurând o motivare înaltă a celor ce produc
hrană superioară pe cel mai slab fertil pământ al țării și în cele
mai dificile condiții naturale, de neevitat.
Dar munții au ”limbajul” lor propriu ce trebuie cunoscut
și acceptat – solidar1.
● Un concept de natură multi-inter și transdisciplinară, destinat să
răspundă unor întrebări numeroase, ”Montanologia”, ca știință
nouă, în evoluție, să contribuie efectiv la prevenire unor
fenomene de declin spre care se îndreaptă societatea montană
românească dar și din alte regiuni montane ale lumii, odată cu
accentuarea impactului dintre natură și sensul accelerat luat de
civilizația montană, a apărut din Carpații României.
● Prezentarea diverselor laturi ale activităților umane proprii
zonelor montane, cu predilecție pentru rural, acolo unde mai
supraviețuiește factorul principal pe care se bizuie statul –
producătorul, fermierul montan, evidențierea complexității și
specificității acestora ca și a marilor deosebiri față de formele de
existență și de producție, proprii zonelor de câmpie/deal, au ca
scop declarat demonstrarea faptului că problematica complexă
specifică zonelor montane reprezintă o știință aparte, distinctă și
dinamică, prea puțin abordată și care trebuie să se impună
atenției generale, factorilor decizionali, spre a se ajunge la
aplicarea unor soluții conservative, în primul rând de ordin
demografic (depopularea satelor de munte și neasigurarea
continuității cu o generație tânără de agricultori fiind o realitate
acută în munții României, în 2020), pentru menținerea în ruralul
montan a unei populații autohtone adaptată și productivă,
cuvântul de ordine fiind echilibrul dintre OM și NATURĂ.

Urări de succes din partea Doamnei Director General Luminița Chivu
Lansarea ziarului Viața munților apare ca un eveniment firesc întru’ împlinirea
misiunii și vocației Centrului de Economie Montană – CE-MONT, acum, când se împlinesc
12 ani de la înființarea acestuia. Un colectiv de cercetători inimoși, care, sub coordonarea
profesorului Radu Rey, membru de onoare al Academiei Române, a demonstrat în acești
ani dragostea pentru munte și pasiunea pentru cercetarea munților.
Interdisciplinaritatea și profesionalismul abordărilor, conectarea permanentă la
noile curente de gândire și la realitățile practice - dovedite prin calitatea cursurilor
Școlii Academice de Montanologie, prin cele peste 200 de participări la conferințe
naționale și internaționale, prin mai mult de 20 proiecte de cercetare științifică
implementate, prin consultanța acordată decidenților și în paginile a variate publicații
naționale și internaționale - sunt ingredientele pe care ne bazăm atunci când, cu
optimism, afirmăm că publicația lansată nu poate fi decât una de succes.

Prof. univ. dr. Luminița CHIVU
Director general al Institutului
Național de Cercetări Economice
„Costin C. Kirițescu” /
Academia Română
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Editorial
● Ziarul ”Viața Munților” inaugurat astăzi de Centrul de
Economie Montană, CE-MONT, al Institutului Național de
Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”/Academia
Română, își propune să continue eforturile CE-MONT de a
spori gradul de cunoaștere a realităților montane
românești, europene și de la nivel mondial, de a deveni un
instrument util pentru prevenirea accentuării unor
fenomene încărcate de riscuri, de a informa entitățile
științifice și instituționale interesate de munți și
comunitățile montane, asupra realităților și oportunităților
existente și de perspectivă, privind idei noi rezultate din
activitatea de cercetare și/sau din ”redescoperirea” unor
”bune practici”, cu valoare perenă, de a contribui la
promovarea unor ”produse montane” agroalimentare de
înaltă calitate și altor resurse regenerabile din zonele
montane și totodată de a contribui la formarea unei
culturi montane în societatea românească, în concordanță
și cu noile orientări generate de ”Pactul Verde European”
– Orizont 2050, cu nevoia stringentă de a atenua/combate
pandemia cu COVID-19 și alte asemenea ce pot apărea și
pentru care Munții – cu tot ceea ce au: aer nepoluat, ape
curate, o răspândire teritorială, specifică, a gospodăriilor
montane, alte resurse regenerabile și mai ales hrană
umană prin ”produsele montane” agroalimentare,
devenite ”alimente-medicament”, aspecte ce aduc munții,
pentru prima dată, într-o atenție specială la nivel
european, planetar și național.
La începutul anului 2020, România are instituții de
cercetare și executive specializate pentru specificitatea
montană, organizații neguvernamentale numeroase,
realizări ”pilot”, acte normative și oameni instruiți pentru
punerea în aplicare a Rezoluțiilor UE/CE privind ”produsul
montan” și o nouă ”Lege a Muntelui” nr. 197/2018, în curs
de implementare. Devine o misiune a ziarului ”Viața
Munților” – să militeze și pentru asigurarea punerii în operă
a Legii Muntelui în perioada 2021-2027 și în continuare.

”Fericite națiunile care au munți”.
Să pornim cu dreptul!
Prof.univ. dr. med.vet, dr.H.C. Radu Rey,
Director – CE-MONT,
Membru de onoare al Academiei Române

În cursul lunii septembrie 2020, prof. Radu Rey a
transmis la Comisia Europeană un memorandum cu
propuneri privind dezvoltarea zonei montane pentru
perioada 2021 – 2040. Prezentăm mai jos un extras din
răspunsul Comisie Europene la Memorandumul Forumului
Montan din România:
COMISIA EUROPEANĂ
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ ȘI
DEZVOLTARE RURALĂ

Director-General Brussels, 12/10/2020
AL/rjm - agri.ddg2.f.1(2020)6016378
Subiect: Sugestiile dvs. pentru politici specifice pentru
zonele montane din UE
Ref.:
Scrisoarea dvs. din 1/9/2020, înregistrată Ares
(2020)4848830 din 16/9/2020
Dragă Prof. Dr. Radu Rey,
Vreau să vă mulțumesc pentru scrisoarea dvs.
cuprinzătoare, la care răspund în numele președintelui
Comisiei, Ursula von der Leyen. Aș dori, de asemenea, să vă
mulțumesc pentru Memorandumul Forumului Românesc de
Munte și pentru proiectul de plan de acțiune propus pentru
protecția și dezvoltarea muntelui. Punctele pe care le-ați
subliniat dvs. sunt de o relevanță deosebită pentru politicile
noastre atât pentru viitorul apropiat cât și pe termen lung.
În plus, aș dori să subliniez că în viitoarea Politică
Agricolă Comună vor continua să fie disponibile multe din
instrumentele existente, pentru ca Statele Membre să
contureze viitorul zonelor montane. Statele Membre vor
avea mai multă flexibilitate pentru proiectarea intervențiilor
adecvate pentru a aborda obiectivele economice, de mediu
și sociale specifice viitoarei PAC, inclusiv obiective care
provin din Pactul Verde European, pe baza nevoilor
identificate, cum sunt cele din zonele montane.
Cu sinceritate,
Wolfgang BURTSCHER

Ce este montanologia ?
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Orizontul științific al viitorului apropiat ar putea să includă conturarea unei noi științe, de sinteză, aflată în zona de
graniță a mai multor discipline, care să înglobeze o vastă cunoaștere a problematicii specificității spațiilor montane, prin cumul
informativ complex, însușit. S-a încercat chiar o definiție pentru o astfel de știință, aflată încă în germene, dar dispunând de pe
acum de o mare marte a componentelor sale și pe care am putea-o denumi MONTANOLOGIE, rezultând următorul contur
relativ: domeniu științific multi-, inter- și trans-disciplinar, având ca obiect studiul fenomenelor economico - ecologico - sociale ce
caracterizează raporturile om-natură în sistemele montane (specifice regiunilor muntoase), vizând conceptualizarea și
promovarea căilor (metodelor, tehnicilor, variantelor) de dezvoltare optimizată a acestora”. Integrează cunoștințe (discipline)
din domeniile: agricultură, zootehnie, ecologie umană, geo-ecologie și pedologie, biologie, demografie și etnografie, psihologie
umană și animală, arhitectură, construcții și materiale de construcție, elemente de silvicultură și geologie, apicultură,
piscicultură, economia, organizarea și funcționarea gospodăriei particulare montane, precum și a altor sisteme specifice,
sistematizare montană, design montan, ergonomie specifică, mică industrie și meșteșuguri, turism și agroturism, educație
igienico - sanitară, resurse naturale materiale (minerale, vegetale, animale) și energetice (neconvenționale), legislație și
raporturi juridice, alte cunoștințe utile, în specific montan, resurse umane – tradiție și cultură”.
Prof.univ.dr. H.C. R. Rey, 1985 Civilizație Montană, Editura Științifică și Enciclopedică, pg. 119;

Despre CE-MONT
Misiune, Obiective
Misiunea CE-MONT este să contribuie la sporirea
capacității de cercetare și cunoaștere în zona montană, la
creșterea competitivității științifice pe plan internațional,
prin amplificarea și difuzarea cunoștințelor privind un areal
vast și marcat de specificitate accentuată, formarea de
cercetători tineri, pe domenii multi și interdisciplinare
reunite ca specialități montanologice, evidențiind bunele
practici și facilitând schimbul de informații în România, în
Uniunea Europeană și pe plan internațional. Se adaugă
misiunea de a contribui la formarea, dezvoltarea și
diseminarea unei „culturi montane”.
Se urmărește astfel și conectarea INCE, a Academiei
Române, la rețeaua științifică consacrată zonelor de munte
din UE și la nivel mondial.
CE-MONT se dorește un colaborator util și constant
pentru factorii decizionali.
Obiectivele CE-MONT fac parte din programul privind
creșterea competitivității economice în contextul sporirii
importanței munților sub efectele schimbărilor climatice și
creșterii demografice.

Se urmăresc:
◙ asigurarea suportului științific și contribuții la strategii,
metodologii, modele, programe și proiecte de dezvoltare
sustenabilă în ruralul montan;
◙ acumularea și diseminarea informației cu suport științific;
◙ sensibilizarea continuă a societății românești și europene
cu privire la problematica montană;
◙ dezvoltare de cooperări inter-instituționale naționale și
internaționale de CD,
◙ valorificarea echilibrată a resurselor montane,
◙ conservarea tradițiilor a culturii și civilizației montane,
◙ protejarea populației și mediului montan,
◙ prevenirea sărăciei și depopulării satelor de munte;
◙ creșterea capacității de cercetare și competitivitate
științifică pe plan internațional;
◙ formarea unor cercetători tineri,
◙ elaborarea de studii și cercetări aprofundate;
◙ contribuția la asigurarea unui suport științific al deciziilor
vizând spațiul montan.

Organizare
CE-MONT este organizat pe 3 departamente care se grupează 11 laboratoare tematice astfel:
Laborator 1:
Economia exploatațiilor agricole
montane,
forme
asociative,
externalități pozitive; D3
Laborator 2:
Economia resurselor montane neagricole și energetice regenerabile,
industrii și servicii; D2
Laborator 3:
Geografie economică, demografie și
sociologie montană; D2
Laborator 4:
Legislație, strategii și politici
montane comparate și relații
științifice internaționale; D1
Laborator 5:
Informatică,
analize
statistice,
prognoze, programe. Banca de date
montană; D2

Laborator 6:
Biodiversitate agro-silvică,
naturale și arii protejate; D1

parcuri

Laborator 7:
Etnografie, tehnici populare, tradiții agroeconomice și culturale montane; D2
Laborator 8:
Economia turismului și agro-turismului
montan; D3

D1. Departamentul de mediu,
schimbări climatice și legislație
montană: L4, L6 L9, L10.
D2. Departamentul de dezvoltare
teritorială-montană integrată: L2,
L3, L5, L7.
D3. Departamentul de bioeconomie
montană: L1, L8, L11.

Laborator 9:
Cercetarea
efectelor
schimbărilor
climatic, resurselor hidrologice și
managementul riscurilor în zonele
montane; D1
Laborator 10:
Amenajarea
teritoriului
montan,
habitate și protecția mediului; D1
Laborator 11:
Marketing-ul produselor montane și
managementul calității produselor
montane; D3

„O țară cu munți se conduce bine prin crearea unor structuri și prin elaborarea unor programe pe termen lung
care să protejeze și să dezvolte agricultura montană, satele de munte, învățământul profesional montan,
instituțiile culturale specifice salvării identității românești. Dacă mai există undeva o fărâmă de specific
românesc, acel loc este muntele. O țară cu munți ar trebui să fie o țară fericită, toată lumea știe de ce. Oamenii
din satele de munte sunt singurii care au fost, care sunt și care vor fi vreodată în stare să facă din pământul lor
prost o importantă sursă de hrană. Acești munteni, cu mica lor producție, au salvat țara după două războaie
mondiale și daca vor fi ajutați prin programe pe termen lung, o vor salva și din criza alimentară.”
Radu Rey 4

Domnul Radu Rey – Membru de onoare al Academiei Române
Bucovina și România a ajuns la unul din multele
momente de cotitură prin consacrarea domnului Radu Rey ca
membru de onoare al Academiei Române.
Pentru cei care îl cunosc acest eveniment a venit firesc,
ca o recunoaștere a unei vieți tumultuoase dedicată aproape în
exclusivitate muntelui. Dar puțini oameni știu cu adevărat ce
volum de activitate a depus domnul Rey de-a lungul a peste 50
de ani de activitate.
Domnul Radu Rey este prin excelență un om de munte,
fiind născut la Vatra Dornei într-o perioadă de mari frământări
politice europene și mondiale. A cunoscut muntele încă de când a
deschis ochii, a fost atras de înălțimi și frumusețile naturii, de viața
oamenilor, de cultura comunităților.
A decis că poate sprijini dezvoltarea montană numai cu
armele meseriei, de medic veterinar (absolvent al Institutului
Agronomic Timișoara, promoția 1967), pe care a exercitat-o în
Țara Dornelor (unde altundeva?). Până în 1989 desfășoară o
activitate tot mai intensă în sprijinul zonei montane: conferințe,
articole de presă, publicații. Încet – încet se conturează un
concept de management montan, o știință a munților, în care
se împletesc elemente tradiționale și elemente moderne
privind căile și mijloacele de recuperare a rămânerilor în urmă
și de relansare a dezvoltării montane.
Pentru a-și legitima activitățile și acțiunile domnul Radu Rey
a urmat studii de economie rurală montană în Austria (1980) și
finalizează un doctorat la USAMV Cluj Napoca.
Producția științifică este marcată de două evenimente
editoriale majore:
- Cartea „Viitor în Carpați”, 1979, Ed. Scrisul Românesc, prefață
Prof. V. Gheție, m.c. al Academiei Române.
- Cartea „Civilizație montană”, 1985, Edit. Științifică și
Enciclopedică, prefață Acad. G. Obrejanu.
După 1990 domnul Radu Rey își intensifică eforturile
pentru a impune în conștiința poporului și pentru a menține în
atenția guvernanților problematica montană. Încep să apară
structuri instituționale publice pentru susținerea dezvoltării
montane, unele efemere. A fost nevoie de multe argumente, de
producerea de noi cunoștințe, de adaptarea conceptelor
cunoscute la noi exigențe și repere. Domnul Rey a elaborat
studii și cercetări, a publicat diferite materiale care au generat
ecouri și reverberații în rândul factorilor interesați. Treptat s-a
diferențiat un grup al oamenilor de munte care și-au concentrat
eforturile și au bătătorit un drum ireversibil pentru dezvoltarea
montană în Carpații României.
În anul 2014 a fost publicată cartea ”Munții și secolul
XXI”, un studiu comparat al strategiilor europene în zona
Carpaților românești, lb. română și engleză, 407 p, Edit.
Academiei Române. Cele două cărți, „Civilizație în Carpați” și
„Munții și secolul 21” a descris în detaliu modul de acțiune
posibil și probabil de dezvoltare montană.
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Domnul Radu Rey a condus câteva proiecte de cercetare:
1. Proiect pentru educația şi formarea profesională pentru
dezvoltarea rurală montană. (1991-1993, cooperare cu Franța;
2. Program pentru dezvoltarea agriculturii şi a micii-industrii din
ruralul montan al Carpaților care a generat derularea a 56
microproiecte;
3. Proiect „Educaţie pentru dezvoltare rurală montană prin
agroturism”, 2006 – 2009, cooperare transfrontalieră,
România - Ucraina
4. Proiect şi program pentru dezvoltarea Federației Agricultorilor
de Munte – Dorna (cooperare cu Franța și Germania);
5. „Proiectul Carpați” de cooperare internaţională, 1993-1994
(parteneriat de 5 țări din Europa;
6. Proiect pentru dezvoltarea învățământului profesional de
agricultură montană din Carpații României;
7. Proiectul POSCCE, ”Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a
Institutului Național de Cercetări Economice ”Costin C.
Kirițescu” prin crearea și dezvoltare unui Centru de Economie
Montană – CE-MONT în Municipiul Vatra Dornei, jud. Suceava.
Acestea au avut un impact deosebit asupra dezvoltării
montane în România.
Domnul Radu Rey este editorul coordonator al publicației
științifice „Journal of Montanology”, care a publicat până în
prezent 12 numere. De asemenea, a organizat și a coordonat
numeroase manifestări științifice naționale și internaționale.
România a găzduit două reuniuni bienale europene „Convenția
Eurocarpatica”: în 2007 la Piatra Neamț, în 2018 la Vatra Dornei.
Într-un context mai larg al preocupărilor montane de
numele domnului Radu Rey este legată elaborarea Legii Muntelui,
înființarea Agenției Naționale a Zonei Montane, funcționarea
Comisiei de Montanologie la Academia de Științe Agricole și Silvice.
Elaborarea unui subprogram dedicat zonei montane în cadrul
Planului Național de Dezvoltare Rurală pentru 2014 – 2020.
Suportul principal al activității civice și profesionale de
unde s-au emanat toate celelalte, a fost Forumul Montan din
România care a creat o structură națională de filiale și activează
intens pe plan local, regional și național pentru pătrunderea în
conștiința factorilor interesați și a generatorilor de politici a
problematicii montane.
Pentru toate aceste activități care au generat concepte,
structuri, rețele, cooperative, asociații Domnul Radu Rey a primit în
anul 2019 titlul de Membru de Onoare al Academiei Române.
Pentru colectivul de la CE-MONT această nouă ipostază reprezintă
un important catalizator și o rampă de lansare a numeroase
concepte, modele, programe de instruire și de consultanță /
consilier în favoarea dezvoltării și locuirii montane.
Dr. ing. CS III Avădănei Vasile

Montanologia - O știință specială pentru munte
Conform DEX, montanologia este o ramură a științei
care se ocupă de studierea zonelor de munte
(https://dexonline.ro/definitie/montanologie). De fapt,
montanologia este o știință interdisciplinară care leagă
ramurile tradiționale de agricultură, creșterea animalelor și
silvicultură de organizarea fermelor, organizarea și
funcționarea familiilor și comunităților montane de
gospodărirea terenurilor ca parte a ecosistemelor
economice, de gestiunea resurselor naturale și umane, de
politici, strategii programe pentru gestiunea și punerea în
valoare a patrimoniului de cultură și civilizație, de definire și
prezervare a memurilor într-un spațiu supus selecției
naturale dată în special de gradientica altitudinală.
Pe de o parte montanologia operează cu concepte și
noțiuni consacrate la în zona colinară și de șes pe care
încearcă să le extindă și să le adapteze zonei montane.
Pe de altă parte, montanologia creează și dezvoltări
concepte și modele proprii, putem spune – originale, care
nu au corespondent în zona colinară și de șes.
Știința muntelui atrage și preia din programele
globale ale omenirii, cum sunt schimbările climatice, efectul
de seră, alimentația, reconsiderarea ocupației (natura
locurilor de muncă) în condițiile în care natura – cultura –
tehnologia montană evoluează cu viteze diferențiate creând
dezechilibre suplimentare.
Demografia și depopularea montană care se
manifestă la nivelul generației actuale creează dezechilibre
majore în zona montană: reducerea prezenței umane,
sălbăticirea vegetației, reconstituirea biodiversității naturale
care găsește speciile de plante și animale afectate de
acțiunea dezordonată a factorului uman (poluare exploatări
miniere neasigurate, halde de steril și iazuri de decantare,
biotopuri noi rezultate la apariția lacurilor artificiale.
Cele mai consistente preocupări care alcătuiesc
coloana vertebrală a montanologiei în perioada actuală se
referă la agricultura și zootehnia de tip montan și turismul și
agroturismul montan. De asemenea dezvoltarea durabilă
montană a căpătat atribute speciale prin acțiunea omului
departe de limita de suportabilitate dar se confruntă cu
probleme privind echitatea și viabilitatea.

Aceste componente bidimensionale ale dezvoltării
durabile provoacă o mișcare continuă și complexă a vieții și
muncii oamenilor de la munte care trebuie să-și găsească
drumurile de adaptare între activități tradiționale (din
patrimoniul cultural material și imaterial) și evoluțiile rapide
în știința și tehnologia mondială care trebuie să furnizeze
soluții, instrumente, resurse și pentru dezvoltarea montană.
Agricultura montană se confruntă cu ameliorarea
culturilor pentru a face față evoluțiilor climatice montane.
La fel, zootehnia montană trebuie să adapteze rasele de
vite, oi, capre, porci, păsări de curte etc. într-un proces de
aclimatizare și gestiune genetică în mediul montan.
Zootehnia montană are un teren larg greu de ocupat
generat de gestiunea genetică, menținerea producției de
lapte, carne, lână, ameliorarea conținutului de compuși
bioactivi în carne și lapte.
Dezvoltarea durabilă montană se confruntă cu o
reconsiderare a atributelor de regenerare a resurselor
naturale. Abordarea „post-Rio” (după 1992) s-a dovedit
insuficientă din punctul de vedere al menținerii compozițiilor
de substanțe utile fără a afecta caracterul regenerativ.
Aceste
considerente
au
transferat
către
montanologie sarcini importante privind ameliorarea
resurselor montane ca atribuite exploatabile în folosul
omenirii.
Problema cea mai delicată cu care se confruntă
zonele montane este cea a clasificării pe baza balanței
resurse / consum. Ea este considerată zonă cu handicap
natural și supusă unui sistem de subvenții care niciodată nu
sunt suficiente. Este necesară o schimbare de paradigmă în
care zona montană trebuie să devină partener în
dezvoltarea mondială.
În aceste condiții colectivul de cercetători de la CEMONT în colaborare instituțională cu ceilalți factori
interesați și parteneri montani, este pus în fața unei
provocări majore de a furniza concepte, soluții, cunoștințe
necesare depășirii pragurilor de dezvoltare actuale.
Dr. ing. CS III Vasile Avădănei
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Delimitarea zonei montane

Zonele montane au fost definite pentru prima dată în
România, prin Hotărârea Guvernului nr. 949/5 septembrie 2002
pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, în
conformitate cu art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 1257/1999.
Delimitarea până la nivel de municipii, orașe, comune, respectiv
sate componente, precum și lista localităților urbane și rurale din
zona montană s-au stabilit prin Ordinul comun al Ministerului
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 328 / Ministerului
Administrației și Internelor 321 din anul 2004 pentru aprobarea
delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană.
Conform acestui ordin, au fost stabilite un număr de 28 de județe
cu zonă montană ce includeau 826 Unități Administrativ Teritoriale
(UAT): 199 UAT-uri sunt încadrate integral; 627 UAT-uri încadrate
parțial. Există un număr de 21 municipii în zona montană, din care:
14 integrale și 7 parțiale; 73 de orașe, din care: 53 integrale și 20
parțiale; 732 comune, din care 560 integrale și 172 parțiale.
După intrarea României în Uniunea Europeană în anul
2007, a fost adoptat Ordinul Ministerului Agriculturii Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale nr. 355/10 mai 2007 privind aprobarea
criteriilor de încadrare, delimitării și listei unităților
administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată.
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Aceste prevederi au fost reflectate la nivelul României prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, iar
mai apoi în PNDR 2014 - 2020, prin măsuri care vizează
compensarea pierderilor de venit suferite de utilizatorii de terenuri
agricole, situate în zone defavorizate din punct de vedere natural.
Conform acestui ordin, există un număr de 657 UAT-uri, încadrate
în 27 de județe care au în componență zonă montană.
După apariția Ordinului 355/2007, conform Legii nr.
63/2007 privind înființarea comunei Poieni-Solca din județul
Suceava, prin înființarea comunei Poieni-Solca din județul Suceava,
prin reorganizarea orașului Solca, s-a introdus în lista UAT-urilor
din zona montană și orașul Solca, (cod SIRUTA 146708), astfel că
lista UAT-urilor incluse în zona montană cuprindea la final 658
UAT-uri: 17 municipii, 62 oraşe, 578 comune.
Cea mai nouă delimitare a zonei montane și a masivelor
muntoase din România, este realizată în baza Legii 197/2018 Legea Muntelui. Conform Ordinului Comun al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 97 și Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1332 din anul 2019, există
un număr de 947 localităţi (947 UAT-uri și 1 localitate
aparținătoare), încadrate în 27 de județe care au în componență
zonă montană: 30 municipii, 83 orașe, 835 comune.
Dinamica delimitărilor zonei montane din România, este
următoarea: Din cele 28 de județe cu zonă montană, stabilite
în anul 2002, au rămas la următoarele 2 delimitări, din 2007 şi
2018, un număr de 27; județul Tulcea (cu munții Măcinului) ne
mai corespunzând criteriilor de delimitare ulterioare. Dacă la
prima delimitare au fost stabilite un număr de 826 UAT-uri, la
următoarea numărul acestora a scăzut la 658, (în 2007), pentru
ca mai apoi să crească – după noile criterii stabilite pe plan
național – la 948 (947 UAT-uri și 1 sat aparținător).
dr. ing. CS III Dănuț Ungureanu
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Viața munților
O veste tristă pentru zona montană a României
În preajma ”Zilei internaționale
a Muntelui” a trecut în eternitate una
dintre marile personalități post 1989,
consacrată și devotată emancipării
populației, dezvoltării gospodăriilor și
conservării tradițiilor valoroase din
Carpații României.
PrimVicepreședintele (fondator) al Forumului
Montan din România și membru al Consiliului Național al
Muntelui,
Dr.ing.ec. AVRAM CRĂCIUN, la 75 de ani
Fost Director al Direcției Agricole Arad, Prefect al
județului Arad și Senator în Parlamentul României în două
legislaturi, cercetător asociat la Centrul de Economie
Montană/INCE/Academia Română, premiat ASAS, Membru
fondator al societăților „Avram Iancu” și „Astra”,
PrimVicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni.

Alături de mult regretatul poet al nației și Senator de
Hunedoara, Adrian Păunescu și de Președintele Academiei de
Științe Agricole și Silvice, prof.univ.dr. emerit Valeriu Tabără, fost
ministru al agriculturii benefic zonei montane, a fost unul dintre
cei mai remarcabili susținători ai Legii Muntelui și instituțiilor
consacrate zonei montane a României.
● Persoană de înaltă conștiință națională și europeană,
de remarcabilă înțelegere a realităților și nevoilor
producătorilor agricoli montani și cu activitate intensă de
încurajare a românilor de pretutindeni, a căzut, răpus de
teribilul COVID-19.
Încă o jertfă pe altarul națiunii din Carpații României, din
Munții Apuseni. Ne vom face datoria de a prezenta, pe larg,
activitatea, dăruirea, modestia și contribuțiile, dezinteresate,
timp de peste două decenii, a OMULUI și ardeleanului blând,
așezat și devotat Țării. Dumnezeu să-l odihnească…
Prof.univ.dr.H.C. Radu Rey,
Președintele Forumului Montan din România

Zona montană față în față provocările actuale
Schimbările climatice
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Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai
importante probleme globale, fiind o realitate sumbră a
Antropocenului. Definiția cea mai simplă face referire la
„schimbarea condițiilor meteorologice medii sau la variația
vremii în contextul condițiilor medii pe termen lung”.
La ora actuală, termenul de schimbare climatică este
utilizat pentru a face referire la schimbările climei antropogene
(încălzirea globală), cauzate de activitatea umană (emisii de
gaze cu efect de seră), trebuind făcută o distincție clară între
acestea și schimbările climei care s-au produs ca parte a
proceselor naturale ale Pământului.
În acest context, zonele montane sunt recunoscute ca fiind
vulnerabile și extrem de sensibile la schimbările climatice. În zonele
montane, schimbările climatice sunt vizibile prin: creșterea rapidă a
temperaturilor, topirea semnificativă a ghețarilor, modificarea
structurii stratului de gheață permanentă care menține rocile
compacte, modificarea volumului şi calității zăpezii, modificări ale
nivelurilor de precipitații şi a cursurilor de apă, modificări ale
habitatelor, eroziunea solului, inundații, alunecări de teren, etc.).
Un exemplu relevant în acest sens face referire la munții
Alpi, considerați o emblemă a continentului, „turnurile de apă
ale Europei”. Ei furnizează cca. 40% din apa dulce în Europa.
Aici, climatul s-a schimbat considerabil în ultimii o sută de ani,
înregistrându-se temperaturi care au crescut cu 2°C (de două
ori media la nivel global).

Ca urmare a acestui fapt ghețarii și-au pierdut jumătate
din volum. Ghețarii medii și mici vor dispărea în viitorul
apropiat. Linia zăpezii a urcat (se estimează că fiecare grad C de
creștere a temperaturii determină urcarea liniei zăpezii în
altitudine cu circa 150 de metri, deci o reducere a depozitului
de zăpadă la altitudini joase). Speciile de plante migrează spre
nord şi spre altitudini mai mari. Este posibilă o deplasare de
sute de kilometri spre nord până la sfârșitul secolului 21. Circa
60% din speciile de plante montane sunt amenințate cu
dispariția. Schimbările climatice amenință cu schimbarea
radicală a „ciclului apei” din regiunea alpină, fiind afectat astfel
modul în care munții colectează şi depozitează apa în timpul
iernii şi pe care o redistribuie în lunile mai calde de vară.
Practic apa, o resursă valoroasă, pe care o luăm deseori
ca atare, dobândește o nouă valoare în contextul actual al
schimbărilor climatice, efectele fiind vizibile la nivelul tuturor
componentelor eco-sistemice, a diverselor sectoare economice,
a sănătății și stării de bine a oamenilor din munți, dar nu numai.
Așadar, SCHIMBĂRILE CLIMATICE sunt inevitabile, se
întâmplă chiar acum și impun acțiuni imediate, prin combatere și
adaptare, fapt care se traduce printr-o regândire a locului și
modului în care trăim acum și într-un viitor care nu mai este atât
de îndepărtat.
Sursa: www.eea.europa.eu .
Dr. ing. CS III Emanuela-Adina COCIȘ

„Declarația de la Vatra Dornei” la a XI-a Convenție EUROMONTANA, 25 – 27 sept. 2018
Patrimoniul cultural: o resursă înrădăcinată în teritoriu,
sinonimă cu atractivitatea și viitorul pentru munții noștri!”
Noi, reprezentanții Euromontana, adunați aici, la
Vatra Dornei, pe 27 septembrie 2018, declarăm:
Patrimoniul cultural este format din resurse creative
şi culturale de natură tangibilă sau intangibilă, având o
valoare pentru societate ce a fost recunoscută public, astfel
încât să fie conservat pentru generațiile viitoare. Acesta
include situri naturale construite şi arheologice, muzee,
monumente, lucrări de artă, orașe istorice, practici
agronomice, forestiere şi alimentare, lucrări literare,
muzicale, audio-vizuale şi digitale, precum şi cunoștințele,
practicile şi tradițiile cetățenilor europeni. Patrimoniul
cultural este deosebit de bogat şi diversificat în zona
montană. Această bogăție culturală este parte integrantă a
identității şi mândriei oamenilor de la munte.
Zonele montane au de asemenea un patrimoniu natural
foarte bogat, cu situri naturale ce au aspecte culturale şi
formațiuni fizice, biologice sau geologice ce au influențat viața
oamenilor de la munte. Spre exemplu, pastoralismul este o
activitate agrară tipică ce influențează aspectele naturale ale
munților şi contribuie la biodiversitatea ecosistemelor montane.
Patrimoniul cultural şi cel natural sunt astfel conectate intrinsec.
În fața globalizării din ziua de astăzi, patrimoniul cultural
şi cel natural sunt unele dintre puținele resurse cu potențial
pentru dezvoltare economică conectată direct la teritorii, la
locuitorii acestora şi la modul lor de viață. De aceea, formează
o resursă strategică majoră pentru viitor, ce poate oferi multe
beneficii sociale, de mediu şi economice, cu condiția să fie
exploatată şi dezvoltată într-o manieră corectă şi durabilă.
Aceste bogate patrimonii culturale şi naturale au de
asemenea şi un foarte puternic potențial pentru inovare, ce
poate revitaliza teritoriile, încuraja dezvoltarea de noi idei
antreprenoriale şi în același timp să întărească
atractivitatea munților, ca întreg.
Confruntată cu o finanțare publică în declin, cu
provocările globalizării şi metropolizării, schimbărilor climatice
şi cu presiuni fizice şi de mediu în creștere, conservarea
patrimoniului poate fi amenințată. De aceea, o mai bună
conservare şi valorificare este posibilă şi necesară pentru a
crește ocuparea forței de muncă şi atractivitatea munților, iar
pentru a realiza acest obiectiv trebuie exploatat întregul
potențial tehnologic.
Pentru o mai bună conservare şi valorificare a
patrimoniului cultural montan şi pentru a-l transforma într-un
motor pentru o dezvoltare viitoare, facem apel la instituțiile
europene, naționale şi regionale:
● să acorde o recunoaștere mai mare în acest An European
al Patrimoniului Cultural nu numai pentru valoarea
intrinsecă a zonelor montane, ci şi a celor rurale, la o scară
mai mare, dar şi pentru contribuția lor socio-economică la
bunăstarea tuturor cetățenilor.
● să acorde mai mult sprijin proiectelor montane colective
legate de protecția şi îmbunătățirea patrimoniului cultural
(de ex. prin produsele montane) pentru a întări structura
lanțurilor de aprovizionare reziliente.
● să acorde o recunoaștere mai mare legăturilor intrinseci între
patrimoniul cultural şi cel natural în zona montană (spre ex.
printr-o recunoaștere cum este cea a etichetării ca Rezervații

ale Biosferei de către UNESCO) precum şi a faptului că
peisajele culturale europene au fost formate prin activitate
umană, în special prin agricultură şi creșterea animalelor.
Întoarcerea la sălbăticie a unora dintre munți ar duce la
dispariția acestui patrimoniu şi la schimbări ale peisajului.
● să mențină un nivel adecvat de finanțare pentru a ajuta
conservarea şi o mai bună dezvoltare a acestei resurse
geo-specifice şi astfel să creeze locuri de muncă, inclusiv în
zonele montane izolate. În plus, pentru a putea fi
utilizabile chiar şi de către structurile mici (municipalități,
asociații etc.), accesul la aceste fonduri trebuie simplificat.
● să întărească legăturile dintre cercetare şi inovare şi
actorii din teren, astfel încât noile inovații să poate fi
implementate direct, pentru o mai bună conservare şi
valorificare a patrimoniului.
● să transmită mai bine inovațiile tehnologice, cum ar fi
vizualizări şi redări în 3D şi a le face mai accesibile, inclusiv
pentru structurile antreprenoriale mici.
● să folosească patrimoniul cultural ca pe un factor de
integrare și atractivitate şi să primească noi locuitori, în
special în zonele montane depopulate.
● să aducă mai aproape oamenii ce trăiesc în zonele urbane
de cei din zonele rurale prin o mai bună cunoaştere şi
transmitere a patrimoniului cultural, astfel acordând o mai
mare recunoaștere valorii patrimoniului cultural montan
pentru societate, în întregul ei.
● să promoveze transmiterea şi revitalizarea patrimoniului
cultural prin dialog inter-generațional şi prin programe de
schimburi între tineri şi bătrâni, între locuitori ai zonelor
urbane mari şi cei ai satelor mici.
În final, noi, Euromontana, ne angajăm să contribuim
prin activitățile noastre la o mai bună conservare şi
valorificare a patrimoniului cultural şi a celui natural din
munții Europei, pentru a le transforma într-o forță motoare
pentru dezvoltarea viitoare a munților locuiți din Europa prin:
● recunoașterea rolului patrimoniului cultural în identitatea
populațiilor montane şi în identitatea țărilor şi teritoriilor,
ca şi a specificității şi valorii pe care acesta le aduce.
● schimburi de bune practici în managementul modern şi
inovativ (inclusiv cu tehnologii noi) al patrimoniului
cultural şi celui natural din munți.
● încurajarea instituțiilor UE să se asigure că politicile
europene dedică o parte corespunzătoare a finanțării
culturale zonelor montane şi să le încurajeze să mențină o
politică europeană de compensare pentru constrângerile
naturale, care să se ridice la înălțimea mizei provocării de a
menține munții dinamici.
● încurajarea autorităților locale şi regionale să ia mai mult
în considerare patrimoniul cultural în planurile şi
programele de dezvoltare locală, prin procese
participative, integrând viziunea şi percepția comunităților
montane, în special în zonele cele mai izolate.
● dezvoltarea de proiecte europene pe tema patrimoniului
cultural şi/sau natural.
● cea mai eficientă comunicare şi transmitere către societate
a angajamentului nostru activ şi a dragostei noastre pentru
munți şi valorile pe care aceștia le aduc tuturor, fie aceasta
la nivel european, național, regional sau local, prin
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promovarea specificității montane, față de alte teritorii.

Cultură și civilizație montană
Patrimoniul material

Cultura montană reprezintă un ansamblu de elemente
de identitate, stabilitate şi continuitate a valorilor civilizației
montane. Prin legislația în vigoare din România (legea nr.
182/2000), patrimoniul cultural este definit ca fiind „totalitatea
bunurilor care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor,
credințelor, cunoștințelor şi tradițiilor naționale, indiferent de
regimul de proprietate al acestora”.
Patrimoniul cultural exprimă modul de viață dezvoltat de o
comunitate şi reprezintă o reflectare excepțională a creativității
umane de-a lungul istoriei sale pe care o transmite din generație în
generație, incluzând: obiceiuri, practici, locuri, obiecte, clădiri,
expresii artistice, valori. Privit ca o expresie a instinctului natural de
conservare și supraviețuire caracteristic fiecărei forme de viață,
patrimonial este un termen polisemic, un concept în mișcare, unul
dintre cele mai străvechi, mai persistente și mai intangibile ale
culturii, istoriei și dreptului. Din punct de vedere etimologic
cuvântul provine din latinescul patrimonium și evoca ideea de
moștenire, mai precis semnifica inițial, „bunul transmis de tată”.
Patrimoniul cultural montan este considerat fundamentul
care asigură sentimentul identității, al memoriei colective şi al
înțelegerii mutuale între comunitățile montane. El contribuie la
dezvoltarea coeziunii teritoriale şi la definirea stilului de viață al
comunităților montane.
În zona montană tradițiile culturale și economice au fost
păstrate și conservate de‐a lungul timpului și dispun de un bogat
patrimoniu cultural material și imaterial. În ceea ce privește
patrimoniul cultural material, în cadrul celor 658 de UAT-uri şi
3.520 de sate din cadrul zonei montane, repartizate pe suprafața a
27 de județe, numărul monumentelor istorice înscrise în Lista
Monumentelor Istorice se ridică la 5.265 de obiective dintr‐un total
de peste 29.000, ceea ce reprezintă 18% din totalul național.
Patrimoniul cultural material din zona montană este alcătuit din
elemente mobile şi elemente imobile. Cele mai vizitate elemente
de patrimoniu cultural material imobil în zona montană au fost: ♠
obiectivele religioase (biserici, mănăstiri, schituri: Mănăstirea
Moldovița, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Humor, Mănăstirea
Voroneț, Biserica Neagră din Brașov - cea mai mare biserica gotică
din Romania, Mănăstirea Hurezi – judeţul Vâlcea prin care s-a
născut stilul arhitectural numit „brâncovenesc”, bisericile de lemn
din Maramureș, etc.), ♠ muzeele (Muzeul Civilizaţiei Montane
Rânca, Muzeul Satului Vâlcean, Muzeul de Arta Lemnului din
Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Ouălor Încondeiate Ciocănești,
Muzeul Internațional al Ouălor Încondeiate Moldovița, Muzeul
meșterului popular Vasile Găman, etc.), ♠ monumente istorice
(vestigiile romane de la Alburnus Maior – Roșia Montană, Galeria
„Cătălina – Monulești – Roșia Montană, Galeriile romane din
11 Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”,

Castrul Roman Arutela, Valea Oltului), ♠ palatele (Palatul
Brukenthal – Avrig), ♠ castelele (Castelul Peleș, Castelul
Corvinilor, Castelul Bran, Castelul Pelișor) şi ♠ cetățile
(Sarmizegetusa Regia, Cetatea Poenari, Cetatea Râșnov,
Cetățile dacice din Munții Orăștiei, Cetatea Dacica – Covasna,
etc).
Din patrimoniul cultural material imobil din zona
montană mai fac parte şi monumentele, lucrările de sculptură
sau pictură, elementele sau structurile arheologice
monumentale cum ar fi inscripții, gravuri sau picturi în rocă,
peșteri, monumente funerare, sau orice alt element care are
valoare pentru artă, istorie sau civilizație națională şi/sau
universală. În categoria elementelor de patrimoniu cultural
material mobil din zona montană se includ: artefacte
arheologice, obiecte etnografice, creații artistice, artizanat,
opere de cultură populară, arhive, manuscrise, colecții private
şi publice care din punct de vedere științific, istoric,
antropologic, artistic, estetic sau tradițional au o valoare
națională şi/sau universală indiferent dacă sunt colecții sau
elemente izolate. Ex: ladă de breaslă – lada breslei fierarilor
potcovari, Complexul Național Muzeal Astra Sibiu; cahlă plată –
Muzeul Țării Făgărașului Valeria Literat, Făgăraș; obiecte
vestimentare tradiționale: ii, catrințe, bundițe, etc.
Lumea contemporană este una a mondializării, în care
teritoriile „orientale pe care le spera a fi zonele credincioase
spiritului tradițional”, opuse civilizaţiei antitradiționale sunt din
ce în ce mai puține (Guénon, 1994). Ele au fost, deja, supuse
unui impuls globalizant şi nivelator, purtat de vectorii rețelelor
sociale şi ale consumerismului. Şi, cu toate acestea, ceea ce
este absolut remarcabil, pentru lumea contemporană, este
tocmai încăpățânarea pe care anumite zone (şi aici ne referim
la zonele montane) o arată în a conserva, a proteja şi a
promova ceea ce ele consideră a fi reprezentativ pentru cultura
lor tradițională. Ceea ce este mai important este faptul că, la
tendințele nivelatoare ale unei culturi mondializante, sărăcite
de filonul său viu, original, a apărut reacția unei revigorante
mândrii locale, de a pune preț pe ceea ce este specific unui loc
anume, unei regiuni anume, unei culturi anume. Trebuie spus
că, adeseori, aceste tendințe conservaționiste se datorează,
uneori, tocmai eforturilor pe care specialiștii în domeniu le fac,
cu râvnă şi aplomb, pentru protejarea a ceea ce a fost transmis
de la generațiile anterioare şi nu a fost distrus, până în prezent.
Dr.ec. CS III Apetrei Manuela
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