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Apare bimestrial (la două luni)

Imnul munților Carpați
( II )
Cât au vrut imperii să ne rupă
Şi ne-au tras în cele patru părți,
Munții noștri zid de apărare
Ne-au ținut pe continent, pe hărți.
Când la şes era nenorocire
Şi veneau războaie sau înec,
Am urcat cu turmele la munte
Şi-am trecut prin flăcări un berbec.
Ne tot măsurăm în grâu vecia
De câmpii de spice luminați,
Dar e o cetate, România,
Împrejurul munților Carpați
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Despre noi
CE-MONT este o entitate de cercetare științifică, nou creată, pentru un domeniu
deficitar, destinată edificării științei montanologice și dezvoltării unei ”culturi montane”
în România.
Obiectivele CE-MONT fac parte din programul privind creșterea competitivității
economice în contextul sporirii importanței munților sub efectele schimbărilor climatice
și creșterii demografice, urmărindu-se asigurarea suportului științific și contribuții la
strategii, metodologii, modele, programe și proiecte de dezvoltare sustenabilă în ruralul
montan, cercetări, acumularea și diseminarea de informație cu suport științific;
sensibilizarea continuă a societății românești și europene, dezvoltare de cooperări interinstituționale naționale și internaționale de CD, cu scopul valorificării echilibrate a
resurselor montane, conservării tradițiilor valoroase, protejării populației și mediului
montan, prevenirii sărăciei și depopulării satelor de munte; creșterea capacității de
cercetare și competitivitate științifică pe plan internațional, prin formarea unor
cercetători tineri, elaborarea de studii și cercetări aprofundate care să contribuie la
asigurarea unui suport științific deciziilor vizând spațiul montan.

Editorial
Zona montană a României, ”produsul montan”, sistemul asociativ-cooperatist, Pandemia COVID-19 și Pactul
Verde European, Orizont 2050” Importanța fermelor montane mici și mijlocii
Prevederile marilor noutăți, strategice, aduse de
Pactul Verde European-Orizont 2050, au venit „mănușă” în
întâmpinarea
nevoilor
specifice
marii
economii
agroalimentare montane a României, aflată într-o
periculoasă „derivă”, din cauze succesive, multiple.
Pactul Verde European este o soluție magistrală,
îndelung așteptată, în interesul primordial al sănătății
umane și echilibrului dintre OM și Natură.
O alimentație sănătoasă, reducerea chimizării,
conservarea biodiversității și a bunelor practici tradiționale,
acordarea unei atenții sporite pentru fermele mijlocii și mai
mici, producției agricole și neagricole bazate pe resursele
regenerabile, o mai mare deschidere spre zonele rurale în ideea
că „nimeni nu va fi lăsat în urmă”, toate acestea sunt elemente
noi, în slujba umanității, a unui mod de viață decent, aducător
de speranțe mai ales pentru tinerele generații.
● Am așteptat timp de decenii o astfel de orientare
strategică, împreună cu alți factori, oameni de calitate, care
nu și-au pierdut speranța și au pus umărul parcă pentru a
pregăti sosirea acestui moment esențial când lumea, zguduită
de efectele teribile ale Pandemiei cu COVID-19, ș.a., se
trezește la realitate pentru propria salvare și asigurarea unui
viitor rezonabil pentru generațiile următoare. O orientare
strategică care devine crucială pentru zonele montane din
România și nu numai.
De ce munții?
Încă din anii 70-80, în plină expansiune a chimizării în
agricultură și în condiții greu de intuit asupra schimbărilor
majore ce vor urma, prin teza de doctorat și cărțile ”Viitor în
Carpați” (1979) și ”Civilizație Montană” (1985) am pus în
evidență și am militat, fățiș, pentru evitarea chimizării pășunilor
și fânețelor montane având ca argumente principale efectul de
acidifiere, cumulat cu cel de forțare a epuizării straturilor
foarte subțiri (câțiva centimetri) de sol fertil, insistând
asupra ”bunelor practici” tradiționale bazate pe
îngrășămintele organice, ce sunt produse, gratuit, de
animalele rumegătoare (ovine, bovine, caprine), atrăgând
atenția asupra efectelor riscante produse de pesticide,
conservanți, coloranți, ș.a., asupra sănătății oamenilor, mai
ales a comunităților urbane, atitudine inconvenabilă unor
”interese” ale acelor vremuri.
După 1990, toate instituțiile (Comisia Zonei Montane
din România, cu 28 comisii județene, Agenția Națională a
Zonei Montane, Centrul de Formare și Inovații pentru
Dezvoltare în Carpați - CEFIDEC, Vatra Dornei, Institutul de
Montanologie, Cristian-Sibiu, Centrul de Economie Montană
CE-MONT / INCE / Academia Română, Forumul Montan din
România, Federația Agricultorilor de Munte-Dorna), prima
„Lege a Muntelui” (nr. 357/2004) și mai ales cea de a 2-a
formă a „Legii Muntelui”, nr. 197/2018, inclusiv contribuții
românești prin „Euromontana” și demersuri la Comisia
Europeană și pentru apariția Regulamentelor UE 1151/2012
cu privire la schemele de calitate și CE, nr. 665/2014, care au
oficializat explicit ”produsul montan”. toate acestea inclusiv
orientările de la nivelul ONU, au venit în întâmpinarea
nevoilor specifice zonelor montane și din țara noastră.

Toate aceste eforturi inițiate sau bazate pe realități
tot mai clare, se recunosc, în fine, în viziunea strategică,
actuală, a Planului Verde European, Orizont – 2050, astfel:
● Reducerea chimizării: flora montană furajeră, a
celor cca. 2,3 mil. ha. pășuni și fânețe naturale este în
condiția fericită de „zero chimizare”.
● Conservarea biodiversității: discutăm nu de o
biodiversitate sălbatică, de tot felul de buruieni sau alte
plante lipsite de o utilitate semnificativă, ci de o biodiversitate
de „primă utilitate socială”, adică de aceea magnifică multifloră naturală furajeră, creată în secole de eforturi umane ale
agricultorilor, crescătorilor de animale din munți, cu multe
plante leguminoase (trifoiurile, ghizdeiul, ș.a.), completate cu
graminee valoroase, inclusiv plante medicinale, care
constituie IARBA plină de vitamine și săruri minerale, pentru
care cheltuim foarte puțin, fiind regenerabilă natural, hrană
de bază a ovinelor și bovinelor, care ne asigură lapte,
brânzeturi, carne și produse carnate, acea proteină animală
atât de importantă pentru hrana oamenilor, a copiilor, pentru
buna lor dezvoltare.
Este evident că produsele agroalimentare obținute în
aceste condiții sută la sută naturale, se diferențiază de același
tip de produse ce se obțin în zonele de câmpie/colinare, unde
fertilitatea înaltă a solurilor și tehnologiile includ chimizare și
sisteme industriale sau semi-industriale de creștere și
exploatare a animalelor, iar calitatea apei este deseori
îndoielnică.
● Creșterea animalelor în condiții extensive, în aer
liber și în mișcare, cu transpirații firești, prin care se elimină
toxinele, apa nepoluată a izvoarelor și pâraielor de munte;
resurse regenerabile = iarba, animalele (îngrășămintele
organice), apa, ș.a., dar mai ales oamenii, crescătorii de
animale tradiționali, ai muntelui, ultimii cunoscători ai
”bunelor practici”, adaptați fizic și psihic condițiilor grele
impuse de regimul climatic, cu iernile lungi și aspre, munca pe
pante accentuate, stările de izolare, etc.
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Din vasta experiență europeană a ultimului secol
(Austria, Italia, Franța, ș.a.) soluția unică pentru prevenirea
degradării valoroasei economii agro-alimentare montane, se
află în crearea de asociații cooperatiste, cu un dublu scop:
salvgardarea continuității unei economii de înaltă valoare
alimentară și atenuarea/stoparea depopulării satelor
montane, cu efectele pozitive însoțitoare – pe plan cultural și
ca resursă de forță de muncă locală, cu timp parțial sau integral.
Condiția principală ce se cere îndeplinită o reprezintă sporirea
semnificativă a prețurilor pentru materiile prime „produse
montane” (lapte, carne, vegetale) și implicit a veniturilor la
nivelul gospodăriilor/fermelor familiale montane, alte forme de
sprijin pentru atenuarea eforturilor fizice și a condițiilor de viață
„de tip montan”, astfel încât cel puțin o parte din tineretul
agricol montan să-și întrezărească un viitor rezonabil, atractiv,
rămânând continuatori în gospodăriile de proveniență.
● Într-un mod paradoxal, tocmai pandemia COVID-19
(și alte evenimente similare posibile în viitor), a adus în primplan valoarea specială a „produselor montane” de înaltă
calitate, care în ansamblul agroalimentar actual devin
produse „de nișă”, hrană sănătoasă garantată, ALIMENTEMEDICAMENT, naturale, aducătoare de sănătate în casele
oamenilor.
Există o multitudine de rațiuni care vin în favoarea
abordării în România, cu aplomb, a unui concept de
dezvoltare rurală montană, sustenabilă, prin punerea în
mișcare a mecanismelor necesare organizării valorificării
înalte a ”produselor agroalimentare”, montane, în favoarea
în primul rând a producătorilor direcți, ce se regăsesc în
fermele familiale montane, în general mici și mijlocii, cu un
înalt grad de împrăștiere în spațiul montan, o economie încă
vie, dar confruntată cu fenomene îngrijorătoare cum sunt:
abandonul agricol de către tineretul satelor de munte,
îmbătrânirea tot mai accentuată și slăbirea capacității de

muncă a fermierilor montani încă activi, derentabilizarea
creșterii animalelor și reduceri drastice ale efectivelor în
fermele mici și mijlocii, cu efecte „colaterale” privind
pierderea de forță de muncă și pentru activitățile
neagricole, locale, implicit afectarea profundă a valorosului
fond tradițional, cultural al ruralului montan românesc. Se
cer puse în mișcare multiple mecanisme, adaptate, baza de
plecare fiind „Legea Muntelui” nr. 197/2018.
Ferma familială montană mică trebuie înțeleasă ca o
activitate cu ”timp parțial”, dar care este furnizoare și de
forță de muncă locală pentru activitățile forestiere, miniere,
cariere de piatră, construcții, diverse servicii locale, îngrijirea
peisagiilor, ș.a., fiind totodată și celula de conservare a
„bunelor practici” și a valoroaselor tradiții culturale. Ferma
mică-montană își produce singură hrana familială, hrana și
îngrijirea animalelor și igiena gospodăriei, fiind o resursă de
dezvoltare pentru agroturism și turism rural, montan.
În munții României, comunitățile montane includ în
medie 800-1200 gospodării familiale. Sub aspect agrozootehnic, putem interpreta, pentru majoritatea localităților
rurale montane, însumat, câte 2-3000 bovine și cca. 10000
de ovine, 12-20.000 păsări de curte, etc., pentru fiecare
localitate, ceea ce poate fi asimilat unei mari și complexe
ferme, formată din suma fermelor mici. Dacă adăugăm
grădinile de legume și zarzavaturi, ș.a., precum și pomii și
arbuștii fructiferi, vom înțelege mai bine cât de valoroase
sunt fermele mici și mijlocii, montane și rațiunile multiple
pentru susținerea menținerii acestora, inclusiv ca spațiu
pentru un fenomen nou, care începe să se contureze prin
creșterea interesului unei părți a populației urbane pentru
stabilire în ruralul montan.
Prof.dr. HC Radu Rey
Membru de onoare al Academiei Române

În ce constă montanologia ?
Dacă știința muntelui capătă terminația „-logie” (montano-logie) rezultă că s-au adunat destul de multe elemente
care pot genera atitudini și direcții de acțiune. Sunt folosite noțiuni noi, sunt particularizate noțiuni cu grad mai mare de
generalitate, se produc cunoștințe, se folosesc cele 4 mecanisme ale practicii științifice (inducția, deducția, abducția,
seducția).
Resursele de cercetare montană sunt reprezentate, pe de o parte de compararea cu zona colinară și de șes
(conceptele definite la șes nu se pot aplica în zona montană din cauza altitudinii și pantei). Pe de altă parte, zona montană
furnizează provocări noi, specifice, care se cer descifrate și puse în valoare.
Disciplinele care se particularizează pentru zona montană sunt: agricultura, zootehnia, ecologia umană, geoecologia și pedologia, biologia, demografia și etnografia, psihologia umană, arhitectura, amenajarea teritoriului,
construcții și materiale de construcție, elemente de silvicultură și geologie, apicultura, piscicultura, economia, organizarea
și funcționarea gospodăriei particulare montane, ș.a.
Elementele de specificitate vizează și domeniile: sistematizarea montană, designul montan, ergonomia specifică, mica
industrie și meșteșugurile, turismul și agroturismul, resurse naturale materiale (minerale, vegetale, animale) și energetice
(neconvenționale). Se mai adaugă: legislația și dreptul muntelui, științele socio-umane, elementele de tradiție și cultură”.
Abordarea montanologiei ca știință, cere cunoștințe temeinice în mai multe domenii și discipline, pentru surprinderea
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și descrierea corectă a fenomenului montan.
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Despre CE-MONT
Colaboratori externi – „asociați” la CE-MONT
Acad.
Otiman I. Păun
Președinte de onoare la Filiala
Timișoara a Academiei Române.
Președinte de Onoare al
Consiliului Științific / CE-MONT.
Cercetător Senior / CE-MONT
Dr. farm.
Bojor Ovidiu
Academia de Științe Medicale
Prof. univ. dr.
Popescu Gabriel
Academia de Științe Economice
București

Prof. univ. dr., CS I
Jelev Ioan
Vicepreședinte al Academiei de
Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu-Șișești”
Prof. univ. dr., CS I
Bohatereț Valentin
Academia Română, Filiala. Iași
ICES. „Gh. Zane” Iași
Prof. univ. dr.
Crețu Romeo
USAMV București
Prof. univ. dr.
Cucui Ioan
Universitatea „Valahia” din
Târgoviște

Prof. univ. dr., CS I
Dobrescu M. Emilian
Institutul de Economie Socială (AR) Prof. univ. dr., CS I
Bucur Corneliu,
Dr. ing., CS I
Membru fondator al FMR;
Rusu Mariana
președinte Academia Artelor
Director, ICD Montanologie
Tradiționale
Cristian, Sibiu (ASAS)
Dr. ing., CS I
Conf. univ. dr., CS II
Marușca Teodor
Chiriță Viorel Neculai
ICD pentru Pajiști Brașov
Universitatea „Ștefan cel Mare”
Membru ASAS.
din Suceava
Lector univ. dr.
Cordoș Alexandru
Universitatea „Babeș-Bolyai” din
Cluj Napoca; Președinte –Forumul
Montan din România Filiala Cluj

Prof. univ. dr. H. C. (m. c. AR)
Bogdan Alexandru T.
Centrul de Studii și Cercetări de
Biodiversitate Agro-Silvică (INCE)
Prof. univ. dr. emerit
Surd Vasile
Universitatea „Babeș-Bolyai” din
Cluj Napoca (Geografie)
Prof. univ. dr., CS I
Gruia Romulus
Universitatea „Transilvania” din
Brașov
Membru (asociat) ASAS
Conf. univ. dr.
Ionașcu Gheorghe
Universitatea „Spiru Haret” din
București
Membru fondator al FMR
Ec.
Rey Adrian
Asociația „Romontana”, Vatra
Dornei - Președinte
Vicepreședinte EUROMONTANA
Prof. Ing.; col. (r)
Cătineanu Petre
Grup Ardan; Vicepreședinte FMR
Filiala Bistrița-Năsăud

Dr. ing. CS I
Razec Iosif
Prof. univ. dr.
ICD Montanologie Cristian, Sibiu Mironov Alexandru
Conf. univ. dr.
Jelev Viorica
Universitatea „Spiru Haret” din
București

Dr. ing., CS
Ștef Tiberiu
Director AGROM-RO, Mureș; ICD- Arh.
Montanologie Cristian, Sibiu (ASAS) Vrăbete Mihaela
Amenajarea teritoriului
Dr. ec.

Latu Lazăr
Dr. ing., CS III
Agenția Națională a Zonei Montane Avădănei Lidia
As. CICIA Roznov - Neamț
Ing.
Prof. univ. dr.
Iugan Emil
Popescu Andrei
Antreprenor, SC Silvania
Psihologie - Sociologie
Internațional Lunca Ilvei,
Vicepreședinte, Forumul Montan Med. vet., drd.
din România; Președinte FMR
Necula Doru
Filiala Bistrița-Năsăud
Vatra Dornei

Ing., CS III
Ilie Romeo
Președinte – As. Alpină Carpatică
Ing. agronom montanologie
Aionesă Irina Simona
Vatra Dornei
Conf. univ. dr.
Antohi Mihaela
Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu

Prof. univ. dr. CS I
Tobă George Florea
Centrul de Studii și Cercetări de
Biodiversitate Agro-Silvică
(Institutul Național de Cercetări
Economice „C.C. Kirițescu”)
Prof. univ. dr., CS I
Cojocariu Lacrima Luminița
USAMV a Banatului ”Regele
Mihai I” Timișoara
Prof. univ. dr., CS I
Plăiaș Ioan
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj
Napoca (economie, marketing)
Prof. univ. dr., CS I
Pădeanu Ioan
USAMV a Banatului ”Regele
Mihai I” Timișoara
Lector univ. dr.
Antohe Radu
Academia de Științe Economice
București
Dr. ing.
Cucoș Iulian
Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi” din Iași
Dr. ing.
Antonescu Ioan
Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi” din Iași
dr.
Bârlădeanu Basarab
Director, Parcul Național Călimani
Dr. ing., CS II
Brumă Ioan Sebastian
Academia Română, Filiala. Iași ICES.
„Gh. Zane” Iași; Membru (as.) ASAS

Prof.
dr. ing.
Munteanu Dumitru
Mátéffy Mária-Aranka
Scriitor; FMR Filiala Bistrița-Năsăud As. LEADER Csík Egyesület
Prof. univ. dr.
Ec.
Stănciulescu Traian,
Baciu Gabriela
Științe umaniste și arte
Institutul Național de CercetareProf. univ. dr. Comandor,
Juncu Ioan,
Fermier montan, Șaru Dornei
Dr. ing.
Juravle Vasile,
AFIR Harghita

Prof.
Coca Andrei
As. Romontana, Vatra Dornei

Dezvoltare în Silvicultură ”Marin
Drăcea”
Ing. drd.
Scripcaru George V.,
Automatică/ arhitectură, TV Agro.
Ing.
Ionce Anca
Agenția pentru Protecția
Mediului Suceava
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Prezentare de carte
Radu Rey – „Munții și secolul XXI” (2003)
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Cartea a fost editată în 2003, în limba română și engleză la
Editura Terra Nostra – Iași, a fost apreciată de conducerea Comisiei
Europene și premiată de Academia de Științe Agricole și Silvice și se
constituie într-o pledoarie convingătoare privind problematica
dezvoltării montane din România folosindu-se ca argumente
politicile similare din țările europene, cât și o evoluție tot mai
fermă și tot mai consistentă la scară europeană și mondială.
Lucrarea face un studiu comparat al strategiilor destinate
zonelor montane europene cu focalizare pe Carpații României.
Sunt luate în considerare mărimea și diversitatea arealelor
montane, datele de geo-climă, formele și evoluția tradițiilor,
conștientizarea și voința politică a statelor deținătoare de munți,
structurile administrativ-teritoriale, formele de autonomie care
au permis sau nu exprimarea specificității umane, crearea unui
cadru juridic și instituțional propice, amploarea mijloacelor de
sprijin, momente și perioade conjuncturale care au accelerat sau
au încetinit, după caz, procesul constructiv de politici, strategii,
investiții destinate zonei montane.
Materialul informativ și analitic este împărțit în două
capitole: Capitolul 1 – Munții în lume, cuprinde eforturile
pentru construirea unor politici montane la nivel mondial,
european și național.
Este vorba despre:
a. evenimente și inițiative la scară mondială:
Agenda 21 (capitolul 13. Munții) aprobată de Conferința
Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro
(1992), reluată la Johannesburg (2002), Forumul Mondial al
Muntelui (Chambery, 2000), Conferința internațională pentru
Agricultură și Dezvoltare durabilă în regiunile de munte
(Adelboden, 2002), constituirea Asociației Mondiale a
Populațiilor Montane la Quito în 2002, Summitul Global al
Munților (Bishek, 2002), Inițiativa Anul Internațional al
Muntelui (2002), înființarea Parteneriatului Mondial Montan
(Merano, 2003). În 2003, la Cusco, s-a aprobat Cadrul de
acțiune al Parteneriatul Montan. Ziua de 11 decembrie a
devenit Ziua Internațională a Muntelui.
b. evenimente și inițiative în Uniunea Europeană
În anul 1994 Consiliul Europei a organizat prima Conferință
europeană a regiunilor de munte la Chamonix – Elveția, apoi a
doua Conferință în 2003, la Cavalese – Italia. Acestea au adus în
conștiința decidenților problematica zonei montane și necesitatea
apărării economie montane. Sa aprobat Carta Europeană a
regiunilor montane și s-a creat Convenția Carpatica pentru
susținerea programelor aferente de dezvoltare montană. Carta a
generat inițiative naționale de reglementare a legislației,
practicilor, politicilor. În special se vizează: menținerea populațiilor,
combaterea exodului tineretului, păstrarea identității și a valorilor
culturale, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea serviciilor,
menținerea practicilor agricole montane tradiționale, conservarea
meșteșugurilor, dezvoltarea turismului.
În societatea civilă a Europei funcționează două
organizații neguvernamentale: Asociația europeană a zonelor
montane, EUROMONTANA și Asociația Europeană a Aleșilor
Munților (AEM). Ele acționează pentru protecția populației,
protecția mediului, dezvoltarea durabilă în cadrul unor politici
montane distincte. De aceea ele sunt recunoscute de Consiliul
Europei, de Parlamentul European și de Comisia Europeană.
O inițiativă a convenției EUROMONTANA a fost Carta
europeană a produselor alimentare de calitate din care a
rezultat denumirea facultativă de origine „Produs montan”.

Aproape în fiecare an EUROMONTANA organizează
Conferințe internaționale pe teme prioritare care privesc
dezvoltarea montană.
Problema importantă este că în Europa există un decalaj
între țările vestice și cele estice care se cere recuperat.
c. evenimente și inițiative în România
România a devenit un partener de discuții important în
problematica montană atât ă, organizațiile internaționale cât și
în cele europene.
Pe plan intern s-a realizat o amplă sensibilizare și
conștientizare factorilor interesați și s-a acționat pentru
dezvoltarea și orientarea politicilor montane în acord cu
evoluțiile internaționale. Astfel, s-a delimitat zona montană, sa înființat Agenția Națională a Zonei Montane, s-a elaborat
Strategia dezvoltării durabile a zonei montane, s-a elaborat o
lege a muntelui. Aceste acțiuni au avut la bază reglementări
care în timp au suferit trasee sinuoase de viziune, de alocare
resurse, de construcție instituțională.
Un element fundamental l-a constituit înființarea
Forumului Montan din România, ca exponent al societății civile
care a creat o puternică presiune asupra generatorilor de
politici pentru crearea cadrul legal, social, economic, ecologic,
tehnologic necesar dezvoltării montane.
● Este de consemnat faptul că autorul cărții (R.R.) a fost
implicat personal în marea majoritate a activităților
menționate, contribuind astfel, consistent, la recunoașterea
contribuției României în procesul de edificare al unui progres
real pentru constituirea unor strategii și politici, programe,
proiecte – destinate protejării și conservării marilor valori
economico-sociale și de mediu, existente în munți.
Capitolul 1 al cărții cuprinde analiza comparativă între
țările Europei care au zonă montană (17 la număr) pe baza unor
componente semnificative ale dezvoltării: suprafețe (ponderi
montane), caracteristici naționale, populație (ponderi
montane), organizare administrativă, strategii elaborate,
politici, cadrul juridic, ținte de dezvoltare (și impact). Se descriu
în detaliu aspecte ale dezvoltării montane pe țări astfel: Austria,
Bulgaria, Elveția, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Italia,
Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania,
Suedia, Ucraina, România. Se fac aprecieri cu privire la nivelul și
ritmul de dezvoltare montană. Sunt evidențiate câteva aspecte
relevante: agricultura montană, cercetarea agricolă, formarea
profesională, cadrul juridic, strategii și politici montane,
educația, turismul, dezvoltarea socială, turismul, politica
agricolă montană, forța de muncă disponibilă, măsurile de
sprijin al fermierilor montani.
Sunt prezentate câteva reflecții despre dezvoltarea
montană: elemente de interes comun, elemente de
diferențiere, definirea unitară a zonelor montane, strategii de
dezvoltare montană, poziția politicilor montane în politicile
generale ale Uniunii Europene.
Lucrarea este destul de complexă reflectând diversitatea
de probleme și provocări și are rolul să atragă susținători și
factori interesați.
Dr. ing. CS III Avădănei Vasile

MUNȚII - STRUCTURI MASIVE, DAR FRAGILE
Pătrunderea ”civilizației” în spațiul montan
”În natură, nu există nici recompense,
nici pedepse, există consecințe”
(Robert Ingersoll)

Munții, asemenea unor cetăți greu de cucerit, astăzi,
sunt supuși tot mai frecvent proceselor prin care se resimte
impactul omului asupra naturii. Fie, încă, nu s-a înțeles pe
deplin rolul acestor structuri teritoriale în menținerea
echilibrului funcțional al mediului, fie omenirea crede că mai
poate să sfideze legile naturii, fie suntem mânați de un
consumerism fără discernământ sau ne prevalăm în mod
nejustificat de faptul că ”totul ni se cuvine”, iar ”legile sunt
făcute pentru a fi încălcate”. Cine nu înțelege rolul vital al
muntelui este posibil să nu înțeleagă nici rostul vieții noastre
pe acest Pământ. De-a lungul istoriei, munții au fost cei care
au oferit hrană și adăpost oamenilor aflați în calea
invadatorilor, iar poporul român, atunci când s-a aflat la
ananghie, a știut cum să facă din munte cel mai bun și mai
puternic aliat. Formele de locuire umană nu au ocolit
regiunile montane, ci dimpotrivă, în interiorul munților s-au
format de-a lungul timpului nuclee durabile de așezări,
adevărate „cetăți bastionare”,construite într-un mediu
auster, cu mult efort și lungi perioade de adaptare pe fondul
asigurării permanente a resurselor existențiale, a creșterii
treptate a accesibilității în teritoriu și a menținerii practicilor
agro-pastorale tradiționale. Învelișul forestier și pajiștile
montane sunt resurse naturale de neprețuit care îndeplinesc
o serie de funcții esențiale pentru viață. Aceste fragile
ecosisteme rețin noxele atmosferice, purificând astfel aerul,
vegetația prin rădăcinile ei fixează solul ceea ce împiedică
eroziunea acestuia, coronamentul arborilor reține o mare
cantitate a precipitațiilor având rol de reglator al scurgerii
apei pe versanți, constituie habitatul numeroaselor
viețuitoare și nu în ultimul rând oferă materie primă pentru
diferite ramuri industriale. Atacurile tot mai extinse din
ultimii ani îndreptate asupra pădurilor montane prin acțiuni
de defrișare masivă derulată în ritm susținut au generat o
serie de efecte cu impact negativ și stări critice asociate, atât
asupra spațiilor locuite, cât și a terenurilor localizate în
areale montane, subcarpatice, de podiș, câmpii și
depresiuni.

Hazardele naturale nu au întârziat să apară, astfel, în
ultima vreme a crescut alarmant numărul așezărilor afectate
de inundații sau viituri torențiale, se resimt tot mai frecvent
manifestările fenomenelor climatice extreme (secete
prelungite, valuri de frig, perioade caniculare, precipitații
abundente etc.),tot mai multe localități sunt afectate de
alunecări de teren, se produce degradarea prin eroziune a
terenurilor pe suprafețe extinse și de asemenea sunt
semnalate distrugeri mari provocate infrastructurii de
transport. În aceste condiții se impune, astăzi, mai mult ca
oricând, înțelegerea deplină a mecanismelor de funcționare
a naturii, într-un context în care dezvoltarea economică și
complexitatea activităților desfășurate de către noi, oamenii
(direct sau indirect, conștient sau inconștient) interferează
până la incompatibilitate cu procesele care asigură
funcționarea întregului angrenaj geosistemic, de la nivel
local, până la nivel regional, continental și planetar.
Manifestarea efectelor cu impact negativ asupra
componentelor naturale s-a accentuat odată cu pătrunderea
tot mai mult a ”civilizației” în interiorul spațiilor montane. În
multe sate de munte, în prezent, cantități mari de deșeuri
nedegradabile pot fi întâlnite în talvegurile ravenelor,
hogașelor sau chiar în albiile cursurilor permanente de apă,
în lipsa unor posibilități firești de colectare și depozitare
controlată a acestora. Creșterea gradului de accesibilitate în
ariile montane trebuie, așadar, să fie însoțită de dotări
optime cu echipamente pentru colectarea deșeurilor, uneori
impunându-se chiar formarea unei educații în acest sens și
aplicarea de sancțiuni celor care se împotrivesc să respecte
legea. O serie de activități cu profil economic care s-au
extins treptat în spațiul montan (turism, exploatări
forestiere, minerit, hidroenergie ș.a.) datorită formelor de
exploatare necontrolată a resurselor au produs grave
disfuncții teritoriale, cu impact pe termen lung asupra
mediului înconjurător și a peisajului. Procesul firesc și
necesar de modernizare a satelor poate fi și el un factor
perturbator al păstrării valorilor identitare specifice ruralului
montan, în cazul în care nu se face o analiză atentă a
implementării obiectivelor propuse în strategiile de
dezvoltare, existând tot mai mult riscul pierderii
elementelor de autenticitate cultural-tradițională a mediului
montan românesc.
Șef lucr. dr. Viorel GLIGOR
Cercetător științific CE-MONT
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Cultură și civilizație montană
Patrimoniul imaterial în zona montană

7

Patrimoniul reprezintă rădăcinile și aripile noastre, ceea
ce ne permite să explorăm mediul și trecutul pentru a ne proteja
mai bine pentru viitor, fie viitorul individual, fie cel pe care îl
împărtășim cu comunitatea sau cu umanitatea în ansamblu.
Rezumând, tot ceea ce dă identitate și face parte dintr-un proiect
de societate este patrimoniul. Globalizarea, numele mai
pretențios dat unei forme mai brutale de standardizare, a adus
cu sine și dorința de recâștigare a identității – locale, regionale,
etnice. Patrimoniul devine un „CATALIZATOR” al vieții focalizat pe
activități, funcțiuni și utilizări diverse și un „MOTOR” (de
recreere, odihnă, relaxare și destindere, sport și turism), prin
punerea în valoare a elementelor naturale (arii protejate și spații
verzi, oglinzi de apă, maluri, cornișe și relief), antropice ( peisaje
urbane și rurale, monumente și situri arheologice) și culturale
(tradiții, obiceiuri, cutume locale, „genius loci” / istorii ale
locului).
Cultura – văzută ca și factor de dezvoltare durabilă,
reafirmă importanța identității și a specificității locale și
regionale, care implică nevoia de protejare a patrimoniului
cultural și de conștientizare a valorii acestuia de către
comunitate. Aceste obiective converg în direcția poziționării
culturii ca un al patrulea pilon al dezvoltării durabile, alături de
sectorul economiei, sectorul social și cel de mediu.
Inițial, UNESCO a asociat patrimoniul cultural cu mediul
construit și produsele manufacturate. Potrivit unei Convenții
pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, încheiată la
Paris pe 17 octombrie 2003, conceptul a fost extins pentru a
include practicile, reprezentările, expresiile, cunoștințele,
miturile, tradițiile, obiceiurile, ritualurile, muzica, dansurile
populare, meșteșugurile tradiționale, practicile referitoare la
natură și univers, abilitățile care nu implică o reprezentare
materială și sunt definite ca fiind o moștenire intangibilă
denumită de multe ori și moștenire culturală vie. Conform
Convenției din 2003, patrimoniul cultural imaterial (ICH) - sau
patrimoniul viu - este sursa diversității culturale a umanității și
menținerea acesteia reprezintă o garanție pentru creativitatea
continuă. Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO a luat
naștere oficia în anul 2008. În perioada 2008-2017 au fost înscrise
470 de obiective din 117 țări, între care șapte din România:
1. Tehnici tradiționale de realizare a scoarței - un meșteșug prin
care se nasc țesăturile numite scoarțe, realizate de țărăncile
din România și Republica Moldova.
2. Meșteșugul ceramicii de Horezu - un meșteșug prin care se
nasc vasele de lut, în satul Olari (județul Vâlcea). În România
se aflau la începutul secolului al XX-lea peste 200 de sate de
olari. Astăzi au mai rămas mai puțin de 50.
3. Călușul - un obicei ritual complex practicat de bărbați, timp de
nouă zile, începând cu duminica Rusaliilor, în anumite sate
din Oltenia și Muntenia.
4. Mărțișorul - un obicei străvechi legat de venirea primăverii.
Este păstrat la români, bulgari, macedoneni, greci, sârbi,
unguri.
5. Colindatul în ceată bărbătească - este un obicei străvechi legat
de sărbătorile de iarnă, practicat în special de feciorii satului,
în România și Republica Moldova. Primul colind începea de la
Sf. Andrei (30 noiembrie) și ținea până la Sf. Ion (7 ianuarie).
6. Jocul fecioresc - un tip de dans țărănesc, tradițional din
Transilvania, practicat de bărbați: români, maghiari și romi.
Primul semn de recunoaștere este bătaia cu palmele pe
picioare, în ritmul muzicii.

7. Doina - este un fel de a cânta a țăranilor simpli. Se poate
cânta doar cu vocea sau cu acompaniament de instrument:
fluier, caval, cobză. Sunt specifice în Oltenia, Gorj, Bucovina,
Maramureș, Mehedinți.
Aceste cunoștințe constituie o resursă potențială pentru
recrearea și consolidarea identității zonei montane la nivel
național, prin integrarea lor în dezvoltarea viitoare a turismului
și industriei precum și pentru eficientizarea managementul
resurselor ecosistemelor din zonă. Ca parte integrantă a
spațiului românesc, zona montană, cu fragilitatea ei
caracteristică, trebuie mai îndeaproape cunoscută, pentru ca
resursele sale să fie mai atent gospodărite, în contextul unei
dezvoltări durabile. Ocupațiile tradiționale legate de zootehnie
și prelucrarea lemnului (ce țin de managementul resurselor
naturale și de prelucrarea materiilor disponibile din zonă)
precum și valorificarea prin produse alimentare a resurselor
naturale locale prin rețete tipice zonei de munte (ce stimulează
turismul culinar prin punerea în valoare a produselor montane)
sunt, de asemenea, parte integrantă a fondului cultural al zonei
montane. Toate aceste activități probează capacitatea de
adaptare a populației montane la specificitatea zonei de munte.
Zonele montane, dispun de asemenea și de un foarte
bogat patrimoniu natural, cu situri naturale ce au aspecte
culturale (peisaje culturale) precum și formațiuni geologice,
biologice sau fizice ce au influențat viețile populației din zonele
montane. Patrimoniul cultural și cel natural sunt astfel legate
intrinsec, în zona montană. Spre exemplu, pășunatul este o
activitate agricolă tipică ce influențează aspectele naturale ale
muntelui. Sfârșitul pășunatului poate fi sinonim cu abandonul
terenurilor agricole, creșterea necontrolată a vegetației în
peisaj și dispariția unei lungi tradiții culturale. Astfel în 2020
transhumanța carpatică, parte a vieții pastorale tradiționale, a
fost înscrisă în Inventarul național al elementelor vii de
patrimoniu cultural imaterial, acesta fiind primul pas pentru
înscrierea în Patrimoniul UNESCO. Conservarea acestui
fenomen încă viu va permite transmiterea către noile generații
a unui bagaj extrem de complex de practici, cunoștințe și
ritualuri pastorale legate de relația om-animal-natură. În viitor,
însoțirea turmelor în transhumanță poate constitui o
experiență turistică inedită, drumurile transhumanței
digitalizate într-o hartă virtuală a transhumanței pot deveni
trasee turistice, iar stâna poate deveni un obiectiv montan
căutat, unde călătorul poate să trăiască o experiență de viață în
armonie cu natura, cu animalele, cu hrana și originile sale.
A XI-a Convenție Europeană a Munților desfășurată sub
titlul „Patrimoniul Cultural, Motor al Creativității, Inovării și
Dezvoltării Socio Economice pentru Viitorul Zonelor Montane”,
organizată în România, Vatra Dornei, 25 - 27 septembrie 2018,
a definit patrimoniul cultural ca fiind o resursă înrădăcinată în
teritoriu, sinonimă cu atractivitatea și viitorul pentru munții
noștri! În fața globalizării din ziua de astăzi, patrimoniul cultural
reprezintă una dintre puținele resurse cu potențial pentru
dezvoltare economică conectată direct la teritorii, la locuitorii
acestora și la modul lor de viață. Vorbim de o resursă strategică
majoră pentru viitor, ce poate oferi multe beneficii sociale, de
mediu și economice, cu condiția să fie exploatată și dezvoltată
într-o manieră corectă și durabilă.
Dr.ec. CS III Apetrei Manuela

Pagini din producția științifică montană
Economia montană a României în secolul XXI, fundamentată pe gradientică
Acad. Păun Ion Otiman, CS I
Cercetător științific Senior, „de onoare”, asociat la
CE-MONT/INCE
Prof. dr. CS I, Vasile Goșa
USAMV a Banatului ”Regele Mihai I al României”, Timișoara *
Lucrare preluată din ”Revista de Montanologie / Journal of Montanology”,
vol. VIII-2017, pag. 169-174 (CE-MONT).

Rezumat
În lucrare am fundamentat din punct de vedere
matematic și economic relația strânsă între cercetările de
gradientică și economie montană pentru stabilirea optimului
tehnic și economic și limitele de extindere ale agriculturii
montane și, implicit, al habitatului, turismului montan și al
economiei forestiere.
Ajustând costul unitar al laptelui de vacă funcție de
altitudinea fermelor, calculat pe baza datelor de producție
vegetală (SU, t/ha, prezentate de T. Marușca – 2001, 2017), a
duratei de pășunat și de stabulație și a costurilor diferențiate
ale furajării în stabulație (kfs) și la pășunat (kfp), precum și a
coeficienților de amplificare al costului furajării în stabulație
(km) și a costului de exploatare în stabulație (k mp), s-a
determinat mai multe funcții de cost c = f(h), de forma:
Funcția de creștere (Growth)

c = e – 1,1926 + 0,0007 h , sau lnc = –1,1926 + 0,0007 h
Costul laptelui (lei/l) crește paralel cu creșterea altitudinii la
care se găsesc fermele, iar punctul de intersecție al funcției costului
c cu dreapta prețului de cumpărare al laptelui p de la crescători de
către societățile de procesare, dacă este plătit cu 1,50 lei/l (p = 1,50
lei/l), corespunde altitudinii marginale de circa 700 de m. Ce
înseamnă această mărime? Până la altitudinea de 700 de m,
crescătorii de vaci cu lapte obțin profit (deși mic) din vânzarea
laptelui. Începând de la altitudinea de 700 de m în sus, orice
exploatație de vaci cu lapte înregistrează pierdere, aceasta fiind cu
atât mai mare cu cât altitudinea exploatației crește.
Din analiza variației costului laptelui de vacă funcție de
altitudinea la care se află exploatațiile, se poate trage o concluzie
foarte importantă pentru susținerea acestei activități economice
extrem de importante pentru economia montană: economia
montană bine concepută, aplicată și susținută, după cum
precizam mai înainte, poate fi o șansă pentru România, cu o
condiție: politicile guvernamentale de sprijinire (susținere) să fie
adecvate zonei montane, adică diferențiate funcție de altitudine,
după modelul elvețian, și după cum simplu a fost demonstrat prin
exemplul dat mai înainte, în cazul concret al susținerii producției de
lapte de vacă în România.
Eminentul cercetător Dr. ing. Teodor Marușca**,
sintetizează studiile sale de o viață în domeniul ecologiei
montane, generic numit, economia montană, în noua și
excelenta carte ”Elemente de gradientică și ecologie montană”.
Am folosit termenul de economie montană, tocmai
pentru ”a justifica” importanța cercetărilor științifice de
gradientică și ecologie montană prezentate de autor pe care se
fundamentează optimul tehnic și economic și limitele de
extindere al agriculturii montane (în mod deosebit al creșterii
animalelor – taurinelor și ovinelor) și, implicit, al habitatului,
turismului montan și al economiei forestiere.

Din acest punct de vedere, cartea ”Elemente de
gradientică și ecologie montană” a domnului Dr. T. Marușca ne
oferă răspuns la complicata întrebare: cum va răspunde
societatea (și economia) românească la” inevitabilele” schimbări
climatice, în mod deosebit la ”încălzirea globală”.
După cum bine este cunoscut, suprafața montană a
României ocupă circa 29% din suprafața țării, fiind populată de
2,1 milioane de locuitori, majoritatea aflându-se în 1,2 milioane
de gospodării montane. Din aceste date, se poate observa faptul
că, spre deosebire de zona de șes și cea colinară, densitatea
populației în zona de munte este de circa 2,5–3 ori mai mică, iar
contribuția economiei montane (agricultură, silvicultură –
exploatare forestieră, agroturism, ecoeconomie rurală montană
nonagricolă, habitat) reprezintă circa 8–10% din producția
agroalimentară a României.
Pentru a remarca marea discrepanță între economia
montană a României și, de exemplu, a Elveției sau Austriei, este
suficient să amintim faptul că în cazul celor două țări (montane)
economia montană (în mod deosebit cea agroturistică montană)
contribuie cu 40–60% la economia agricolă a țărilor respective.
În același timp, având în vedere și structura pe forme de relief a
țărilor menționate, populația montană este mai numeroasă,
ponderea și densitatea acesteia fiind cu mult mai mare în
comparație cu cea a României.
Locuirea (habitatul) permanentă în Carpați se ridică până
la maximum 1000–1200 m, în timp ce în Alpii elvețieni sau
austrieci locuirea permanentă
(sau cvasi permanentă,
comparativ cu habitatul montan al României) și activitatea
agricolă se ridică cu 1000 de m mai sus, adică până la 2000–2200
m. Am întâlnit în Elveția și Austria ferme de vaci la altitudine de
2000 de metri.
Un alt aspect important se referă la diferențele mari care
există între economiile montane ale României și ale altor țări
montane din UE, precum și la dinamica acestora. În timp ce în
Elveția și Austria, pentru a mențiune aceleași exemple, politicile
guvernamentale de economie montană ale acestor țărilor susțin
extinderea și consolidarea habitatului montan și a economiei
localităților montane, în țara noastră economia montană (cu
două excepții: extinderea exploatării forestiere în pădurile
accesibile și expansiunea zonelor cu case de odihnă sau
transformarea satelor depopulate de băștinași în sate de
vacanță) și habitatul în satele de munte este în restrângere
dramatică. De ce? Care sunt cauzele?
Întrebarea este cu atât mai actuală, dacă avem în vedere
tendințele încălzirii globale și efectele antropogene ale acesteia.
Pornind de la tendințele probabile pe termen lung ale încălzirii
globale, apreciem că în viitor principalele două funcții a zonei
montane în România (dar nu numai) le reprezintă spațiul de
expansiune al habitatului, de creștere a calității acestuia comparativ
cu cel din șes și zona colinară, și de rezervă importantă pentru
creșterea producției agricole de calitate, în mod deosebit a
celei ecologice (biologice).
Cele două funcții importante ale spațiului montan,
expansiunea habitatului și rezerva de creștere a producției
agricole rămân, pentru România, simple deziderate dacă nu vor
fi acompaniate și susținute de politici guvernamentale și locale
agromontane adecvate din punct de vedere al susținerii
financiare.
De ce sunt necesare politicile agro-montane de susținere?
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ECONOMIA MONTANĂ A ROMÂNIEI ÎN SECOLUL XXI FUNDAMENTATĂ PE GRADIENTICĂ
Pentru a demonstra necesitatea unor politici
guvernamentale agro-montane coerente de susținere a agriculturii
de munte, în mod deosebit a creșterii animalelor (economia
pastorală), pornim de la relația ecologică între producția pajiștilor
montane și altitudine (T. Marușca; 2001; 2017).
Majoritatea cercetărilor în domeniu consideră că
producția agricolă vegetală Q (exprimată în S.U., t/ha) este o
funcției de mai multe variabile, de forma:
Q= f (t, u, s, k,...),
în care : t = temperatura biologic utilă;
u = umiditatea (precipitațiile) utilă agricolă;
s = tipul de sol (calitatea solului);
k = tehnologia folosită (costurile tehnologice).
Variabilele independente u, s, k, sunt variabile controlabile
economic și tehnologic (u =umiditatea, prin irigații, s = solul, prin
lucrările de ameliorare și k = tehnologia de producție, prin
optimizare), deoarece în fiecare spațiu ecologic aceste elemente
pot fi alocate la nivele cuantificabile (optimizabile).
În schimb, variabila t nu poate fi controlată antropic, cu
excepția unor spații de producție limitate (sere, solarii etc.) care
nu intră însă în câmpul de
activitate al economiei
agromontane. Din studiile de gradientică și ecologie montană
(D. Teaci, 1982; I. Puia, 1998, T. Marușca, 2001, 2017), rezultă
cu claritate dependența productivității pajiștilor (recolta de
substanță uscată, t/ha) de temperatura ambiantă, care, la
rândul ei, este corelată strict cu altitudinea, h. Prin urmare,
matematic se poate scrie că recolta (cantitatea) de masă
uscată, Q este funcție de temperatură (t), adică funcție de
altitudine:
Q = f (t),
și
t = f(h),
și, în consecință:
Q = f f (h).
Din prelucrarea datelor oferite de T. Marușca, 2001,
2017, cu privire la producția pajiștilor în Cindrel – Sibiu, Bucegi
și alte zone de munte, funcție de altitudine (tabelul 1) și având
în vedere faptul că durata pășunatului este, în funcție de
altitudine, cea dată în tabelul 2, rândul 2, rezultă durata
stabulației și coeficientul acesteia precum și costurile de
întreținere a vacilor cu lapte.
Tabelul 1: Variația producției pajiștilor funcție de altitudine
Altitudine 1600 - 1400 - 1200.- 1000 - 800 - 600–
1
(m)
1800 1600 1400 1200 1000 800
Producția
2
3,0
3,7
4,4
5,1
5,8
6,5
(S.U., t/ ha)
Sursa: T. Marușca, 2001, 2017.

Pornind de la relația costurilor variabile de producție,
funcție de modul de furajare (prin pășunat sau în stabulație):
C = Cp + Cs
Unde, între Cp și Cs există o relație:
Cs = km * Cp,
în care:

km = coeficientul de majorare a costurilor de
stabulație, km >1,

rezultă costul anual de exploatare
C = Cp + km * Cp
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sau

C = Cp (1+km)

Tabelul 1: Variația duratelor de furajare funcție de altitudine
Altitudine (m) 1600 - 1400 - 1200.- 1000 - 800 - 600–
1
1800 1600 1400 1200 1000 800
2 Durata de zile
85
100 115 130 145 160
pășunat luni
2,8
3,3
3,8
4,3
4,5
5,3
3
kp
0,23 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44
Durata
4
280 265 240 225 210 205
stabulației
5
ks
0,77 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56
Sursa: T. Marușca, 2001, 2017.

Figura 1. Durata și distribuția calendaristică a pășunatului
montan
(prelucrare după T. Marușca, 2001; 2017)

Ajustând costul unitar al laptelui de vacă funcție de
altitudinea fermelor, calculat pe baza datelor de producție
vegetală (SU, t/ha, prezentate de T. Marușca – 2001, 2017), a
duratei de pășunat și de stabulație și a costurilor diferențiate ale
furajării în stabulație (kfs) și la pășunat (kfp), precum și a
coeficienților de amplificare al costului furajării în stabulație (km)
și a costului de exploatare în stabulație (kmp), s-a determinat mai
multe funcții de cost c = f(h), de forma:

Funcția de creștere (Growth)
c = e – 1,1926 + 0,0007 h sau lnc = –1,1926 + 0,0007 h
Funcția putere
c = 0,3034 * 1,0007h sau lnc = –1,1927 + 0, 0007 h
Funcția exponențială
c = 0,3034* e 0,0007h sau lnc = –1,1927 + 0,0007 h
Funcția pătratică
c = 1,31 + 0,0002 h + 0,00000012 h2

(1)
(2)
(3)
(4)

Cea mai bună ajustare, calculată prin coeficientul de
corelație, este dată de funcția Growth (1), a cărei reprezentare
grafică este prezentată în figura 2.
Costul laptelui (lei/l) crește paralel cu creșterea altitudinii
la care se găsesc fermele, iar punctul de intersecție al funcției
costului c cu dreapta prețului de cumpărare al laptelui p de la
crescători de către societățile de procesare, dacă este plătit cu
1,50 lei/l (p = 1,50 lei/l), corespunde altitudinii marginale de
circa 700 de m. Ce înseamnă această mărime?

Până la altitudinea de 700 de m, crescătorii de vaci cu
lapte obțin profit (deși mic) din vânzarea laptelui.
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Figura 2. Variația costului laptelui de vacă în funcție de
altitudinea fermelor
Tabelul 3. Variația costului laptelui și a rezultatelor
financiare (beneficiu sau pierdere) funcție de altitudine
Altitudinea, m
Costul, lei/l
Rezultatul, lei/l

400
600 700 800 1000 1200 1400
1,40 1,46 1,50 1,55 1,61 1,70 1,81
+0,10 +0,05 0,00 -0,05 -0,11 -0,20 -0,31
Profit
Pierdere / Subvenție

Începând de la altitudinea de 700 de m în sus, orice
exploatație de vaci cu lapte înregistrează pierdere, aceasta fiind cu
atât mai mare cu cât altitudinea exploatației crește (tabelul 3, fig. 2).
Din analiza variației costului laptelui de vacă funcție de
altitudinea la care se află exploatațiile, se poate trage o concluzie
foarte importantă pentru susținerea acestei activități economice
extrem de importante pentru economia montană: economia
montană bine concepută, aplicată și susținută, după cum precizam
mai înainte, poate fi o șansă pentru România, cu o condiție:
politicile guvernamentale de sprijinire (susținere) să fie adecvate
zonei montane, adică diferențiate funcție de altitudine, după
modelul elvețian, și după cum simplu a fost demonstrat prin
exemplul dat mai înainte, în cazul susținerii producției de lapte de
vacă în România.
Iată ce spune, din punctul de vedere al viitorului economiei
montane în România, cartea Doctorului Teodor Marușca, pe care o
recomand tuturor (studenți, cercetători, profesori, practicieni,
politicieni): citiți-o, aveți ce învăța!
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Politici europene de dezvoltare durabilă – provocări economice pentru siguranța și securitatea alimentelor
Ing., CS, drd. Carmen CĂTUNĂ BOCA
Ulterior, la nivel european se înființează o agenție
Dr. ec.. CS III Manuela APETREI  independentă responsabilă cu consultanța și sprijinul științific,
CE-MONT/INCE Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).
Mai mult, se creează principalele proceduri și instrumente
Lucrare preluată din ”Revista de Montanologie/Journal of Montanology”, pentru gestionarea situațiilor de urgență și a crizelor, precum și
vol. X/2018, pag. 191-196 (CE-MONT)
sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF).
Conținut
Abstract:
Implementarea politicilor integrate de securitate alimentară
European citizens must have access to safe and healthy
în UE implică diferite acțiuni, și anume:
foods to the highest standards.
● să asigure sisteme de control eficiente și să evalueze
A series of food incidents in the late 1990s draw
respectarea standardelor UE în materie de siguranță și
attention to the need to establish general principles and
calitate a alimentelor, sănătate animală, bunăstare animală,
requirements regarding food and feed law at EU level.
nutriție animală și sănătatea plantelor din UE și din țările
terțe în raport cu exporturile lor către UE;
Introducere
● să gestioneze relațiile internaționale cu țările terțe și
Cetățenii europeni trebuie să aibă acces la alimente
organizațiile internaționale cu privire la siguranța
sigure și sănătoase la cele mai înalte standarde.
alimentelor, sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor,
O serie de incidente alimentare la sfârșitul anilor 1990 atrag
nutriția animalelor și sănătatea plantelor;
atenția asupra necesității de a stabili principii și cerințe generale
●
să
gestioneze relațiile cu Autoritatea Europeană pentru
privind dreptul alimentar și de furaje la nivelul Uniunii Europene.
Siguranța Alimentelor (EFSA) și să asigure gestionarea
Comisia Europeană a dezvoltat o abordare integrată
riscurilor bazate pe știință.
privind siguranța alimentelor „de la fermă la masă”, prezentată
Principii
generale urmărite:
în ”Cartea sa albă” privind siguranța alimentelor. Aceasta
protecția sănătății este obiectivul primordial al tuturor normelor
acoperă toate sectoarele lanțului alimentar, inclusiv producția
și standardelor UE pentru agricultură, creșterea animalelor și
de furaje, producția primară, prelucrarea alimentelor,
industria alimentară.
depozitarea, transportul și vânzarea cu amănuntul.
● legislația europeană acoperă atât întregul lanț de producție și
În 2002, Parlamentul European și Consiliul au adoptat
prelucrare a alimentelor de pe teritoriul UE, cât și bunurile
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și
importate și exportate.
cerințelor generale ale dreptului alimentar (Regulamentul
● cetățenii europeni trebuie să dispună de informații complete și
general privind dreptul alimentar). Acesta stabilește un cadru
clare atunci când evaluează potențialele riscurile ale
general și coerent pentru elaborarea legislației privind produsele
produselor alimentare.
alimentare și hrana pentru animale atât la nivelul Uniunii, cât și
● legislația și acordurile la nivel european consolidează încrederea
la nivel național; stabilește principii, cerințe și proceduri
dintre consumatori, industria agroalimentară și instituții.
generale care stau la baza luării deciziilor în materie de siguranță
Politica și acțiunile UE în domeniul siguranței alimentare
alimentară și furajară, care acoperă toate etapele producției și
vizează 4 axe de protecție:
distribuției alimentelor și furajelor.
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1. Igiena produselor alimentare: întreprinderile din sectorul
alimentar, de la ferme la restaurante, trebuie să respecte
legislația UE în domeniul alimentar. Acest lucru este valabil
și pentru societățile care importă alimente în UE.
2. Sănătatea animalelor: controalele sanitare și măsurile care
vizează animalele de companie, animalele de fermă și
animalele sălbatice trebuie să monitorizeze și gestioneze
bolile și să asigure trasabilitatea tuturor animalelor din fermă.
3. Sănătatea plantelor: detectarea și eradicarea dăunătorilor
într-o etapă timpurie împiedică răspândirea și asigură
semințe sănătoase.
4. Contaminanți și reziduuri: monitorizarea menține
contaminanții la distanță față de alimente și furaje. Limitele
maxime acceptabile se aplică atât alimentelor și furajelor
produse în UE, cât și celor importate.
Abordarea integrată a siguranței alimentare este
acoperită de următoarele 3 secțiuni :

Obiectivul politicii de sănătate animală este creșterea
stării de sănătate și îmbunătățirea condițiilor animalelor din UE,
în special a animalelor producătoare de alimente; comerțul
intracomunitar și importurile de animale și produse animaliere
să se realizeze în conformitate cu standardele corespunzătoare
și obligațiile internaționale.
Legislația zootehnică a UE vizează promovarea liberului
schimb de animale de reproducție și a materialului genetic al
acestora, ținând cont de sustenabilitatea programelor de
reproducere și conservarea resurselor genetice.
C. PLANTE

A. ALIMENTE

Fiecare cetățean european are dreptul să știe cum este
produs, prelucrat, ambalat, etichetat și vândut fiecare aliment
pe care îl mănâncă.
Obiectivul central al politicii Comisiei Europene privind
siguranța alimentară este de a asigura un nivel ridicat de
protecție a sănătății umane în ceea ce privește industria
alimentară - cel mai mare sector al producției și ocupării forței
de muncă din Europa.
Principiul de orientare al Comisiei - prevăzut în principal
în ”Cartea albă” privind siguranța alimentelor - este să aplice o
abordare integrată de la fermă la furculiță care să acopere
toate sectoarele lanțului alimentar.
B. ANIMALE

11

Legislația UE prevede protecția armonizată a „resurselor
verzi” ( pesticidele, soiului de plante, organisme modificate
genetic).
În baza articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004
privind controalele oficiale asupra alimentelor și furajelor,
sănătății animalelor și normelor de bunăstare a animalelor și
articolul 2 din Directiva 2000/29 a Consiliului privind măsurile de
protecție pentru plante sau produse vegetale s-au dezvoltat și
realizat mau multe inițiative pentru „O mai bună pregătire
pentru alimente sigure”.
Comisia Europeană asigură siguranța și calitatea
produselor agricole și alimentare, sprijină producătorii și
comunitățile și promovează practicile durabile prin:
● Alerte și actualizări la nivel european;
● Verificarea originilor și trasabilitatea alimentelor;
● Certificarea alimentelor;
● Etichetarea la nivel european;
● Sănătatea și siguranța;
● Ambalare, manipulare și transport;
● Fraude, monitorizare și control;
● Înțelegeri regionale și internaționale;
● Siguranța alimentară este atent monitorizată pe întreg lanțul
alimentar.
Și tot pe întreg lanț alimentar s-a dezvoltat un fenomen
îngrijorător: Deșeurile alimentare.
Risipa de alimente este o problemă recunoscută, care a
căpătat o importanță politică și socială din ce în ce mai mare în
ultimii ani. Risipa de alimente este generată de-a lungul
întregului lanț alimentar, și anume în etapele de producție,
procesare, comercializare și consum. Risipa de alimente poate fi
definită în multe moduri diferite și nu există o metodologie unică
pentru măsurarea acestui fenomen.
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Cu toate acestea, este general recunoscut faptul că, la
nivel mondial, în jur de o treime din alimentele produse pentru
consumul uman sunt irosite sau pierdute.
Organizația Națiunilor Unite estimează că, la nivel
mondial, costurile economice și de mediu anuale asociate
acestui fenomen se ridică la aproximativ 1,7 mii de miliarde de
dolari americani.

Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat

Statistici:
Peste 50 % din deșeurile alimentare din UE sunt generate la
nivelul gospodăriilor
88 (+14) milioane de tone de deșeuri alimentare/an
echivalentul a 20 % din producția totală de mâncare din UE
143 miliarde de euro/pierderi anuale
173 kg de deșeuri alimentare / persoană/an
170 milioane tone de CO2 (emise de la producție până la
eliminarea deșeurilor alimentare în UE)
Combaterea deșeurilor alimentare:
• Platforma UE pentru prevenirea deșeurilor alimentare
• Măsurarea și monitorizarea deșeurile alimentare
• Orientările UE pentru a facilita:
• Donațiile de mâncare
• Valorificarea produselor alimentare anterioare ca hrană
pentru animale
• Promovează o mai bună înțelegere și utilizarea datei limită
(valabilitatea produselor – unele studii arată ca ~ 60 % din
clienți nu verifică termenele de valabilitate)
Situații care generează risipă și pierderi de alimente dea lungul lanțului alimentar
Producție (inclusiv manipularea după recoltare și
depozitare):
- mortalitatea animalelor (în exploatație sau în cursul
transportului);
- capturile de pește aruncate înapoi în apă;
- pierderi în producția de lapte din cauza mastitei;
- culturi nerecoltate în întregime sau recoltate înainte de
coacere;
- deteriorarea produselor în cursul recoltării, al depozitării sau
al transportului;
- îndepărtarea produselor – nu îndeplinesc cerințele de ordin
estetic;
- schimbarea imprevizibilă a condițiilor contractuale.

Situații care generează risipă și pierderi de alimente de-a
lungul lanțului alimentar
A. Procesare:
- în cursul procesării ( curățare, spălare, feliere, fierbere, etc);
- proceduri de închidere/spălare a instalațiilor de procesare;
- deteriorarea produselor în cursul depozitării;
- returnare de către furnizori a produselor nevândute.
Situații care generează risipă și pierderi de alimente de-a
lungul lanțului alimentar
B. Comercializare:
- expirarea datei de valabilitate;
- produse nevândute (chiar dacă sau aplicat reduceri);
- stocuri excedente;
- deteriorarea produselor sau reducerea calității/greutății
acestora în timpul depozitării;
- îndepărtarea anumitor produse – nu îndeplinesc cerințele
estetice.
Situații care generează risipă și pierderi de alimente de-a
lungul lanțului alimentar
C. Consumatori:
- în cursul conservării;
- gătitul în surplus;
- alimente care s-au ”stricat”;
- resturi rezultate în urma pregătirii mâncării;
- resturi rămase în farfurie.
Costurile asociate risipei de alimente sunt de cel puțin
două feluri: costuri economice și costuri de mediu.
Costurile economice includ nu numai costurile legate de
valoarea produselor în sine, ci și costurile legate de producția,
transportul și depozitarea produselor irosite, precum și costul
tratării acestora.
Concluzii
Din punctul de vedere al mediului, risipa de alimente
reprezintă o risipă de resurse (cum ar fi pământul, apa, energia și alți
factori de producție) de-a lungul ciclului de viață al produselor și
creșterea în consecință a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Provocarea de a aborda risipa de alimente trebuie să ia în
considerare întregul lanț de aprovizionare; de la producția de
alimente, până la prelucrarea produselor alimentare și la
vânzarea cu amănuntul. Cauzele risipei de alimente sunt diferite
între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, majoritatea
pierderilor din țările în curs de dezvoltare fiind în stadiul
incipient, după recoltare și prelucrare, în timp ce în țările
dezvoltate, pierderile majore sunt în etapa de vânzare cu
amănuntul și de consum.
Relația dintre prelungirea duratei de viață de raft și
reducerea risipei de alimente nu pare să fie simplă, modelele de
consum complexe în combinație cu un lanț de aprovizionare lung
și mai multe puncte de depozitare, implică faptul că prelungirea
duratei de viață de raft nu poate garanta un consum înainte ca
produsele să fi ajuns la "a se consuma înainte de data". Un alt
factor este cererea tot mai mare pentru așa-numitele "produse
proaspete", ceea ce poate conduce la percepția că produsele cu
termen de valabilitate mai îndelungat sunt considerate mai puțin
în stare proaspătă.
Se impune a se adopta o abordare de producție și un
consum durabil care să combată surplusul de produse
alimentare și al deșeurilor pe întreg ansamblul lanțului de
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aprovizionare cu alimente la nivel mondial.

Schimbările climatice în zona montană
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 fi făcută o distincție clară între
acestea și schimbările climei care s-au produs ca parte a
proceselor naturale ale Pământului.

Aici, climatul alpin 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 de dimensiuni medii și mici vor dispărea în
viitorul apropiat. Linia zăpezii s-a ridicat (se estimează că fiecare
creştere a temperaturii cu un grad Celsius determină creșterea
liniei zăpezii în altitudine cu aproximativ 150 de metri, fapt ce va
conduce la acumularea mai redusă a zăpezii la altitudini joase).

În acest context, zonele montane sunt recunoscute ca
fiind vulnerabile și extrem de sensibile la schimbările climatice,
astfel că ipoteza conform căreia „munții se schimbă foarte încet”
își pierde valabilitatea. În zonele montane, schimbările climatice
sunt vizibile prin: creşterea rapidă a temperaturilor, topirea
semnificativă a ghețarilor, modificarea structurii stratului de
gheaţă permanentă care menţine rocile compacte, modificarea
volumului şi calității zăpezii, modificări ale nivelurilor de
precipitaţii şi a cursurilor de apă, modificări ale habitatelor,
modificarea și reducerea vegetației, a suprafețelor împădurite,
eroziunea solului, inundații, alunecări de teren, etc.).
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Un exemplu elocvent în acest sens face referire la Alpii
Europeni, considerați o emblemă a continentului, „turnurile
acvatice ale Europei”. Ei sunt responsabili de furnizarea a cca.
40% din apa dulce.

Speciile de plante migrează spre nord şi spre altitudini
mai mari. Este posibil ca speciile de plante din Europa să se
deplaseze sute de kilometri spre nord până la sfârşitul secolului
21. Circa 60% din speciile de plante montane sunt amenințate cu
dispariţia. Schimbările climatice ameninţă cu schimbarea radicală
a „ciclului apei” din regiunea alpină, fiind afectat astfel modul în
care munţii colectează şi depozitează apa în timpul iernii şi pe
care o redistribuie în lunile mai calde de vară. Astfel, cantităţile
de apă sunt previzionate să crească iarna şi să scadă vara.
Practic, apa, o resursă valoroasă, pe care o luăm deseori
ca atare, dobândeşte o nouă valoare în contextul actual al
schimbărilor climatice, efectele fiind vizibile la nivelul tuturor
componentelor ecosistemice, 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, sunt contemporane 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

Parteneri ai CE-MONT
DESPRE FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD
Partea I: O filială ”pilot”, exemplu viu pentru alte
filiale ale FMR (perioada 2015 - 2017)

FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA FILIALA BISTRIȚANĂSĂUD și-a propus drept scop fundamental renașterea,
dezvoltarea și modernizarea comunităților de locuitori ai Zonei
Montane din România, prin renașterea satului (orașului) de munte,
aflat actualmente în declin și într-un tot mai accentuat pericol de
dispariție, datorită nefastului proces de emigrare a locuitorilor, în
special a celor tineri și de vârstă medie.
În această activitate, -de salvgardare, am putea spune,
fără a considera că folosim cuvinte prea mari,- Forumul Montan
din România, inclusiv Filiala Bistrița-Năsăud, prin membrii săi,
dorește să sensibilizeze și să activeze toți factorii capabili să
desfășoare o activitate benefică în sprijinul realizării scopului
propus, de la copii (elevi) la maturi și bătrâni, de la țărani,
fermieri și antreprenori la intelectuali, de la învățători, la medici
și alții, adică toate categoriile sociale ale celor trăitori în
localitățile de munte.

FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA FILIALA BISTRIȚANĂSĂUD a luat ființă în anul 2014, membru-fondator al
acesteia, omul de afaceri Emil Iugan –actualul președinte al
acesteia - fiind și vicepreședinte al Forumului Montan din
România încă de la începuturile acestei Organizații
neguvernamentale.
Datorită condițiilor administrative și politice de la toate
nivelele, dar și a unei oarecare indiferențe a celor grupați în
Organizații, provocate atât de problemele existențiale ale
membrilor cât și de o evidentă lipsă de interes a organismelor
de care era dependentă, activitatea F.M.R. a intrat într-un con
de umbră, inclusiv cea a Filialei din B.-N.
Anul 2015 a adus, prin modificarea în bine a condițiilor
la nivel guvernamental, județean și local, printr-o altă viziune și
politici noi, interesate și interesante privind Zona Montană a
României.

Bijuterii de artă populară realizate de artistele din mediul rural
al județului, elemente suport de cultură și civilizație

Foto de grup în pauza unei şedinţe, (de la dr.): prof. ing. Petre
Cătinean, Primvicepreşedinte Filială; Emil Iugan jr. elev, voluntar;
ing. Emil Iugan, Preşedinte Filială şi Vicepreşedinte FMR; av.
Monica Săsărman, Vicepreşedintă Filială; Florin Săsărman, membru
Filială; Dumitru Munteanu, secretar filială, împreună cu
Preşedintele F.M.R, prof. univ. dr. hc Radu Rey.

Înviorarea activității Forumului Montan la nivel național
a avut loc sub președinția domnului profesor Radu Rey și în
strânsă cooperare cu Centrul de Economie Montana / INCE /
Academia Română) și cu Agenția Națională a Zonei Montane
(MADR).
Venirea în Filiala județeană B.-N. a unor oameni
interesați, responsabili și cu dragoste pentru satul românesc
precum și alegerea d-lui Emil Iugan, Vicepreședinte al F.M.R, în
fruntea Filialei din Bistrița- Năsăud, dar și noua viziune a
guvernanților și organismelor politice, a produs o deosebită
elevație și la nivelul filialei din B.-N., noi provocări și,
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Parteneri ai CE-MONT
DESPRE FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD
Înviorarea activității Forumului Montan la nivel național a
avut loc sub președinția domnului profesor Radu Rey și în strânsă
cooperare cu Centrul de Economie Montana / INCE / Academia
Română și cu Agenția Națională a Zonei Montane (MADR).
Venirea în Filiala județeană B.-N. a unor oameni interesați,
responsabili și cu dragoste pentru satul românesc precum și
alegerea d-lui Emil Iugan, Vicepreședinte al F.M.R, în fruntea
Filialei din Bistrița- Năsăud, dar și noua viziune a guvernanților și
organismelor politice, a produs o deosebită elevație și la nivelul
Organizație din B.-N., noi provocări și, concomitent cu acestea,
rezultate.
De-a lungul unei perioade de 3 ani de activitate, Filiala a avut
inițiative, transformate în PROIECTE și PROPUNERI LEGISLATIVE,
unele dintre ele concretizate și având rolul lor benefic în realizarea
scopului inițial: dezvoltarea comunităților montane și creșterea
calității vieții componenților acestora.

Considerăm aceste câteva aspecte ale activității
Forumului Montan din România Filiala Bistrița-Năsăud
desfășurate de-a lungul a trei ani de căutări a acelui
„ceva”, capabil să aprindă din nou în inimile, sufletele
și mințile locuitorilor Zonei Montane din BistrițaNăsăud și din întreaga țară, flacăra nemuritoare a
dragostei pentru minunatele noastre locuri, pentru
Munte și Satul românesc, să devenim atenți la strigătul
sfâșietor și disperat al Munților românești: „NOI VREM
ȚĂRANI!”, ca o chemare și un îndemn generațiilor
viitoare de locuitori ai comunităților montane, ce vor
trăi pe aceste binecuvântate meleaguri, să le prefacă,
prin munca și iubirea lor, în ceea ce au fost cândva:
adevăratul Rai românesc!

Proiecte și realizări ale FMR filiala Bistrița Năsăud
1. Proiect
de dezvoltare durabilă integrate
a comunităților montane, prin
valorificarea resurselor locale;
Inițiator: Emil Iugan, președinte
Aplicant: SC SILVANIA PROD SRL
2. Proiect
de modificare și îmbunătățire a
legislației privind viața
fermierilor din zona montană a
României.
Inițiator: Av. Monica Săsărman

3. Proiect
de dezvoltare a gospodăriilor
țărănești din zona montană a
județului Bistrița Năsăud;
Inițiator: Dumitru Munteanu,
secretar

4. Proiect
de stână experimentală multifuncțională:
colectare lapte de oaie și producerea unui
nou tip de caș maturat, biotehnologie și
tehnologie alternativă;
Inițiatori: ing. Petre Cătineanu, dir. Emil
Iugan
Aplicanți: Grup „Ardan”; SC SILVANIA
INTER. SRL
5. Proiect
de valorificare a lânii ca element de dezvoltare a
comunităților de munte prin industrializare și
creșterea valorii adăugate
Inițiator: Emil Iugan

6. Proiect pilot
de ”Fermă Agro-zootehnică didactică” Entitate de implementare:
Filiala Bistrița - Năsăud a F.M.R.
Loc de aplicare: Comunitățile montane din Județul Bistrița-Năsăud
Durata de implementare: 12 luni

Cărțile scrise – editate de FMR filiala Bistrița Năsăud

Revistele publicate de FMR filiala Bistrița Năsăud
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Mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”

România s-a raliat tendinței general europene de
"întoarcere la natură" în privința regimului alimentar.
Această opțiune a multor consumatori din țara noastră a
generat firesc și o creștere a nivelului vânzărilor de produse
tradiționale de proveniență montană. Pe lângă acest
potențial uriaș al produselor alimentare de calitate din zona
de munte, țara noastră deține și un bogat potențial de
turism rural montan asociat acestora.
Produsele din zona de munte, conform specialiștilor,
sunt mai sănătoase și net superioare față de cele ce se
regăsesc la momentul actual pe piață. Acest aspect, se
datorează faptului că, în această zonă, hrana animalelor de
pe pășuni și fânețe prezintă o gamă variată de plante
nutritive valoroase, între care se regăsesc și plantele
medicinale. Produsele montane vor putea fi ușor
recunoscute de către consumatorii de produse alimentare
valoroase, de calitate superioară, care vor să aibă și
certitudinea că acestea respectă standardele.
Legislația europeană vine să reglementeze modul în
care pot fi certificate produsele alimentare din zona
montană, ca și „produs montan”.
România este prima țară care și-a elaborat legislație
națională conform Regulamentelor UE (Regulamentul (UE)
nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului,
respectiv, Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014).
Produsele montane sunt „certificate” conform Ordinului nr.
52/2017 privind acordarea dreptului de utilizare a mențiunii
de calitate facultative „produs montan”, cu modificările
ulterioare. Dreptul de utilizare a mențiunii de calitate
facultative „produs montan” poate fi atribuit următoarelor
produse: produse de origine animală procesate și
neprocesate, produse apicole, produse de origine vegetală
procesate și neprocesate.
La începutul lunii februarie 2021 existau 1593 produse
montane realizate de 502 producători. Acestea sunt înscrise
în Registrul Național al Produselor Montane, gestionat de
Agenția Națională a Zonei Montane, publicat pe site-ul
instituției la adresa: http://azm.gov.ro/produs-montan/ .
Pe eticheta produselor agroalimentare înregistrate în
Registrul Național al Produselor Montane se inscripționează
central, sub denumirea produsului, mențiunea de calitate
facultativă „produs montan" şi poziția în registru. Produsele
care sunt înregistrate cu mențiunea de calitate facultativă
„produs montan” se marchează cu un logo național, care este
proprietatea exclusivă a Agenției Naționale a Zonei Montane.

Principalele avantaje pe care un producător le poate
avea comercializând produse certificate ca produs montan:
Produsele etichetate cu „Produs Montan” pot fi valorificate
superior față de alte produse din aceeași categorie.
Etichetarea cu Produs Montan dă posibilitatea micilor
producători de a pătrunde și a rezista pe piața
agroalimentară alături de marii producători.
Veniturile obținute se întorc la fermieri şi astfel ajută
la susținerea pe viitor a activității acestora, deoarece aceste
activități reprezintă principala sursă de venit, fără de care nu
și-ar putea continua munca, oricât de mult și-ar dori să
păstreze tradițiile și să rămână aproape de natură.
Produsele montane sprijină economia locală prin
valorificarea acestora, mențin patrimoniul cultural al zonelor
rurale şi ajută la păstrarea identității culturale, prin
păstrarea tradițiilor şi a obiceiurilor locale: sărbători locale şi
festivaluri în cadrul cărora se promovează porturile,
obiceiurile şi produsele deopotrivă.

Produsele montane, obținute prin practicile
tradiționale au o calitate mai bună și sunt mult mai
sănătoase, datorită faptului că, vara vacile și oile pasc liber
pe pășunile montane, iar iarna sunt hrănite cu nutreț
natural, fân și concentrate naturale.
Avându-se în vedere aceste aspecte, promovarea
mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, vine să îi
încurajeze atât pe producători ca să-și certifice astfel
produsele, dar și pe consumatori, în sensul de a le câștiga
încrederea și de a le oferi garanția pentru consum. Lanțurile
scurte de aprovizionare (vânzarea de la fermierul montan la
consumator prin implicarea unui număr cât mai redus de
intermediari) dar și vânzarea produselor certificate direct în
cadrul fermei prin agroturism, pot reprezenta noi
oportunități pentru producătorii montani.
dr. ing. CS III Dănuț Ungureanu
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Delimitarea zonei montane (II)

Delimitarea zonei montane și a masivelor muntoase
din România, este realizată în baza Legii 197/2018 - Legea
Muntelui. La Capitolul II art. 2 aceasta prevede:
(1) Zona montană se caracterizează prin limitări naturale ale
productivității agricole, care conduc la producții agricole reduse,
din cauza unor condiții climatice și biofizice nefavorabile
desfășurării în condiții optime a activităților agricole.
(2) Zona montană se caracterizează printr-o limitare a
posibilităților de utilizare a terenului și printr-o creștere
apreciabilă a costurilor exploatării lui, cauzate de:
a) existența, la altitudini mari, a unor condiții climatice dificile,
fertilitate scăzută a solului, care au ca efect reducerea
substanțială a perioadei de vegetație și a productivității;
b) prezența, la altitudini joase, a pantelor abrupte și a
structurilor morfologice de tip montan, care nu permit folosirea
utilajelor mecanizate sau care necesită folosirea unor
echipamente speciale, costisitoare;
c) combinarea factorilor prevăzuți la lit. a) și b), acolo unde
gradul de defavorabilitate rezultat din fiecare factor în parte
este mai puțin sever, dar prin combinarea acestora rezultă un
nivel de defavorabilitate cumulat, superior nivelului critic.
(3) În înțelesul prezentei legi, prin localitate montană se
înțelege unitatea administrativ teritorială, municipiu, oraș,
comună, cu teritoriul situat integral sau parțial în zona
montană, ce se încadrează în criteriile stabilite de pantă și
altitudine, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice,
identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control.
(4) Criteriile de încadrare și lista localităților din zona montană se
stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice, la propunerea Agenției Naționale a
Zonei Montane.
(5) Bazinul montan, în înțelesul prezentei legi, reprezintă un
teritoriu montan, constituit din mai multe unități
administrativ-teritoriale
cu
continuitate
teritorială,
constituite, de regulă, de-a lungul unei văi, a unui curs de apă
sau căi de comunicație, cu caracteristici geoclimatice comune
și cu activități economice și culturale cu caracter tradițional,
17 similare, aflate în jurul unui centru de dezvoltare locală.

(6) Zona montană a României
cuprinde 9 grupe de munți,
conform anexei care face
parte integrantă din prezenta
lege.
(7) Fiecare grupă de munți este
formată din mai multe masive
muntoase, fiecare masiv
muntos cuprinzând zone
aflate în imediata vecinătate
și care formează o singură
entitate
geografică,
economică și socială cu
caracteristici asemănătoare.
Ordinul
comun
al
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale nr. 97/2019
Ministerului
Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice nr. 1332/2019 stabilește
criteriile de încadrare a
unităților
administrativteritoriale în zona montană.
Zona montană se caracterizează prin limitări naturale
ale productivității agricole, care conduc la producții agricole
reduse, din cauza unor condiții climatice şi biofizice
nefavorabile desfășurării în condiții optime a activităților
agricole. Criteriile utilizate pentru delimitarea zonei montane
sunt următoarele:
1. Criterii generale de delimitare (criterii fizice):
a. altitudine medie mai mare sau egală cu 500 m;
b. altitudine medie între 350 şi 500 m şi pantă medie mai mare
sau egală cu 15%;
c. altitudine sub 350 m şi pantă medie mai mare sau egală cu
20%.
2. Criteriul apartenenței la Convenția Carpatică prin includerea
unităților administrativ-teritoriale care se încadrează cu cel puțin
50% din teritoriu în limita Convenției Carpatice
3. Criteriul punctajului combinat, ținând cont de situația
specifică a zonei montane, bazat pe următorul algoritm:
- punctaj altitudine: altitudine medie/500 m (pondere 30%);
- punctaj pantă: panta medie/15% (pondere 30%);
- punctaj pajiști: pășuni + fânețe/total agricol (pondere 25%);
- punctaj forestier: suprafață forestieră/total suprafață unitate
administrativ-teritorială (pondere 15%).
Localitățile care au obținut în urma acestui algoritm un
punctaj combinat de minimum 7 (din 10) sunt incluse în zona
montană, cu excepția celor care nu îndeplinesc un criteriu
eliminatoriu legat de geologie (dacă ponderea formațiunilor
cuaternare este mai mare decât 50% din unitățile
administrativ-teritoriale).
4. Criteriul includerii în delimitarea zonei montane din cadrul
Strategiei de dezvoltare teritorială a României
5. Criteriul continuității zonei montane
Având în vedere faptul că în urma aplicării criteriilor de
mai sus rezultă unele situații în care unități administrativteritoriale care nu îndeplinesc criteriile, dar sunt înconjurate de
unități administrativ-teritoriale montane, rezultând așa zise
"insule nemontane", prin excepție, pentru continuitate, se
includ un număr de 10 unități administrativ-teritoriale în zona
montană.
Dr. ing. CS III Dănuț Ungureanu

Pagini din viața oamenilor de munte
Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea I
Drept la OPINIE
În perioada 18 Aprilie-21
Decembrie 1969 am avut
ocazia să efectuez un stagiu
de specializare pe probleme
de pajiști montane la
Stațiunea
federală
de
cercetări agricole NyonLausanne din Elveția. Cu acest
prilej mi-am notat activitatea
și impresiile într-un jurnal.
După o jumătate de secol recitind acest jurnal m-am gândit
că ar fi de folos să împărtășesc și altora trăirile, impresiile și
învățămintele pe care le-am dobândit și m-au călăuzit în
întreaga mea viață de cercetător științific și practician. Doresc
ca aceste rânduri să îndemne tânăra generație din cercetare,
învățământ, gospodării montane și alți actori să contribuie la
îmbunătățirea stării actuale de înapoiere a praticulturii și
pastoralismului montan românesc.
Obiectivele cercetării științifice pentru cultura furajelor
În urmă cu o jumătate de secol, cercetarea științifică în
agricultura Elveției se desfășura în șapte stațiuni cu profiluri
diferite: agronomic, horti-viticol, zootehnic, prelucrarea
laptelui, economie, construcții agricole și chimie agricolă. La
acestea se adaugă Școala politehnică superioară de la Zürich, cu
o secție de agricultură și facultățile de medicină veterinară din
Zürich și Berna.
Dintre aceste instituții de cercetare și învățământ agricol,
cea mai intensă și recunoscută activitate de domeniul culturii
plantelor furajere le-au avut stațiunile de cercetări agronomice
Changins – Lausanne și Zürich – Reckenholz.
Secția de producere a furajelor și agricultura de munte
de la Changins condusă de Dr. Jan Caputa, unde am efectuat
stagiul de specializare, avea ca sferă de activitate: pajiștile
naturale (permanente) și temporare, plantele furajere anuale,
producerea de semințe, economia pastorală și pășunile de
munte (alpajele). Obiectivele principale de cercetare științifică a
secției erau atunci:
- studiul metodelor de îmbunătățirea producției pajiștilor
naturale, influența fertilizării și a sistemului de exploatare
asupra compoziției botanice, tehnica regenerării pajiștilor
naturale;
- exploatarea rațională a pășunilor și agricultura de munte,
comparație între pajiștile naturale și cele temporare, studiul
ritmului de creștere a ierbii la diferite altitudini;
- studiul soiurilor de plante furajere și a pajiștilor temporare:
experiențe comparative preliminare și principale ale
soiurilor selecționate de graminee și leguminoase furajere,
studiul formulelor de amestecuri furajere, tehnica înființării
pajiștilor temporare, tehnica producerii de semințe de
plante furajere;
- amenajamente silvo-pastorale în zona de munte (separarea
pădurilor și a pășunilor) și studiul ameliorării pășunilor
situate la mari înălțimi;
- plantele furajere anuale: studiul diverselor specii ca: porumb,
sorg, ovăz, măzăriche, varză furajeră, experiențe
comparative cu soiuri, aclimatizarea plantelor anuale la
diverse condiții pedoclimatice, creșterea și introducerea
noilor specii furajere anuale;

- folosirea erbicidelor în culturile furajere.

Multe dintre aceste obiective de cercetare sunt actuale în
momentul de față și pentru țara noastră, care are serioase rămâneri
în urmă în domeniul pajiștilor permanente și culturilor furajere, din
cauza subfinanțării cercetărilor din ultimele trei decenii.
Organizarea și efectuarea lucrărilor de cercetare
De la bun început, am fost impresionat de organizarea
foarte amănunțită a lucrărilor de cercetare din domeniul
pajiștilor și al plantelor furajere.
Zilnic, în pauzele de cafea sau de ceai de la orele 9:30 și
15:00, toți salariații secției, de la mic la mare, discutau despre
vreme și, mai ales, despre mersul lucrărilor din teren, cu
întrebări, răspunsuri și planuri de acțiune. Prin această
comunicare permanentă, se corijau din mers anumite nereguli și
greutăți care apăreau în activitatea din teren și laborator.
În fiecare vineri la ora 11,30, șefii de secție se întruneau
la administrație într-o scurtă ședință, să planifice necesarul de
mașini și utilaje pentru săptămâna următoare, existent în parcul
comun al stațiunii de cercetare.
Astfel, în fiecare vineri la ora 13,00, fiecare secție
cunoștea programul pe săptămâna următoare, cu ce autoturism
sau camion se deplasează, care tractor sau utilaj agricol va fi
folosit pentru efectuarea lucrărilor de înființare, întreținere sau
recoltare a furajelor și multe altele, pe zile și ore de utilizare.
În ziua planificată din parcul de mașini și utilaje, luam
autoturismul de teren cu plinul de carburant, iar pe foaia de
bord se trecea kilometrajul și ruta până în câmpul experimental
din exterior. Pe teren, se efectuau lucrări specifice chiar și pe
vreme nefavorabilă, întrucât în ziua următoare mașina sau
utilajul erau planificate să acționeze la altă secție. La întoarcerea
din teren, autovehiculele erau alimentate cu carburanți, se
curățau utilajele murdare de noroi, se ascuțeau cuțitele dacă
erau tocite sau se luau alte măsuri pentru întreținere și
funcționare pentru următorii utilizatori de a doua zi. Cu toate că
nu aveau un șef sau responsabil plătit să îngrijească parcul de
mașini și tractoare, cum era la noi, totul funcționa ireproșabil.
La apariția unor defecțiuni mai greu de remediat, se
făcea apel la serviciile de depanare sau de reparații din
apropiere, care se deplasau la fața locului.
Datorită activităților specifice de lucru în domeniul
pajiștilor în locuri izolate, absolut toată echipa lucra din
răsputeri, chiar și pe ploaie, nu se stătea la taclale, fiecare
îndeplinindu-și cu conștiinciozitate și devotament îndatoririle,
fără prezența sau îndemnul șefilor.
Curios, și în aceste condiții izolate din teren, se respectau
întocmai, fără supraveghere, pauzele de ceai-cafea și programul
de lucru plătit, nimic mai mult.
Dacă eram în deplasare și lucram peste program, la
fiecare sfârșit de lună declaram pe proprie răspundere,
administratorului financiar, în ce zi și câte ore am activat,
semnam într-un registru, iar din seif primeam banii pentru
munca efectuată în plus, fără a prezenta niciun document
justificativ, decât cuvântul dat și semnătura de primire?!
Am fost foarte surprins de această încredere în oameni.
La noi, în acea vreme, pentru o amărâtă de diurnă
trebuia să justifici cu bilete de tren sau autobuz dacă ai fost în
deplasare peste 12 ore, de bani în plus pentru munca peste
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Pagini din viața oamenilor de munte
Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca)

Palatul Națiunilor din Geneva
Mie, în țară, în 1968, pentru deplasarea la câmpul
experimental din Vlădeni, între timpul oficial de plecare și
sosire a trenului din gara Brașov au lipsit doar două minute ca
să fie 12 ore, drept pentru care cei de la contabilitate nu mi-au
acordat o amărâtă diurnă de câțiva lei!
Adeseori, acest tren personal avea întârziere, dar
trebuia să aduc adeverință de la șeful gării că trenul a întârziat,
așa că de multe ori m-am lăsat păgubaș.
Câtă diferență privind încrederea în cuvântul dat la
elvețieni și totala neîncredere între români, fie ei și dintre cei
mai aleși, cum ar trebui să fie considerați cei din domeniul
cercetării științifice în culturi furajere.
Recoltarea experiențelor
Din cele prezentate până acum cu privire la activitatea de
cercetare științifică și extensia rezultatelor din domeniul pajiștilor
și plantelor furajere, în urmă cu o jumătate de secol în Elveția
existau un număr impresionant de experiențe de câmp cu soiuri
și amestecuri de graminee și leguminoase perene, culturi de
plante furajere anuale, doze de îngrășăminte chimice și organice,
sortimente de erbicide pentru combaterea buruienilor etc.
Toate aceste experiențe, în funcție de altitudine, se
recoltau de două-șase ori într-o perioadă de vegetație,
necesitând un efort uman și material deosebit.
Pentru a ușura munca de recoltare, cântărire și prelevare a
probelor medii de furaj, lucrările erau pe cât posibil mecanizate.
În remiza de mașini, am întâlnit coase de recoltat cu
cozi având două mânere diferite de ale noastre, care au unul
singur, despre care am aflat că nu au mai fost folosite atunci
mai bine de un deceniu.
Cosirea culturilor furajere din variantele experimentale se
făcea cu o motocositoare austriacă „Rapid” și iarba se cântărea
pe un cântar-valiză montat pe o roabă. Proba medie de furaj se
preleva cu o sondă prevăzută la un tăietor la capătul cu
diametrul mai mic, astfel ca iarba să cadă liber din tub pe partea
cu diametrul secțiunii mai mare.
Probele astfel recoltate se puneau în pungi cu etichete
pregătite din vreme.
Întreg procesul de recoltare era neverosimil de ușor și
logic pe tot parcursul activității, cu minimum de efort uman și
maximum de eficiență.
Cei care am făcut specializare în Elveția am adus în țară acest
sistem de recoltare și adaptare a mașinilor de recoltat, utilaje
de cântărit și luat probe, dar ce păcat că până în prezent toate
19 acestea nu au fost promovate, menținute sau îmbunătățite?!

Combaterea buruienilor din pajiști
O altă problemă de care se ocupau cercetătorii elvețieni
din domeniul pajiștilor a fost combaterea buruienilor.
Cu toate măsurile de îmbunătățire, întreținere și folosire
rațională a pajiștilor permanente, au apărut unele invazii de
buruieni cum ar fi ștevia (Rumex obtusifolius), pe cele mai
productive, și alte specii din familia Umbeliferae (Apiaceae), pe
cele fertilizate organic cu tulbureală de grajd (Gűlle, Purine).
Combaterea șteviei din cele mai intensive și valoroase
pajiști, pe lângă măsurile de asigurare a purității semințelor de
ierburi pentru semănat și limitarea răspândirii prin gunoiul de
grajd, se efectuau stropiri cu erbicide în caz de invazie de peste
10 – 20 % sau aplicări individuale cu granule ce conțineau
substanța activă acidul 2,4 D, descoperit de un chimist elvețian
la începutul secolului trecut.
Personal, împreună cu colegul Jozef Voloșin și cu un alt
stagiar slovac sosit mai târziu, Jozef Habovstiak, cercetător la
Institutul de pajiști din Banska Bistrica, am combătut individual
ștevia din pajiști cu ajutorul unor „puști” cu patul umplut cu
granule de „Rumexol”.
Prin îndreptarea țevii spre rozeta șteviei și apăsarea pe
trăgaci, se eliberau câteva granule cu erbicid sistemic, care se
dizolvau după ploaie și își făceau efectul de distrugere a acestei
buruieni. Simplu și eficient, nu?
Prin aplicarea pe fânețe mai mulți ani la rând a
îngrășămintelor organice lichide și semilichide, produse în
adăposturile animalelor, covorul ierbos era invadat de buruieni
din familia morcovului din cauza excesului de azot și potasiu și
carenței în fosfor.
Preventiv, în acumulările de îngrășăminte organice
lichide sau semilichide (fose, depozite) se introduceau
îngrășăminte cu fosfor pentru echilibrarea fertilizanților NPK sau
pur și simplu pe aceste fânețe se aplicau pe teren îngrășăminte
fosfatice solide.
Probleme au început să apară cu vegetația lemnoasă
invazivă pe pajiștile permanente mai greu accesibile, în special în
Munții Alpi.
Pe lângă defrișările mecanice, s-a făcut apel din ce în ce
mai mult la „arboricide”, pentru combaterea vegetației
lemnoase incipiente, în special a tufărișurilor.
Elvețienii nu precupețesc niciun efort fizic sau financiar
pentru menținerea suprafețelor de pajiști, „cucerite” cu multă
trudă de strămoși în locul pădurii, ca să poată crește animalele
domestice chiar și în condițiile dificile de la munte, baza
existenței lor multiseculare.
Unanim se consideră că revenirea pădurii ancestrale în
locul fondului pastoral actual ar fi o mare pierdere pentru
economia montană și biodiversitate.
Numai la noi, în momentul de față, pajiștile din zona
montană păduroasă sunt insuficient valorificate sau chiar
abandonate, lăsate pradă invaziei vegetației lemnoase până la
stadiul de pădure.
Menținerea cu orice preț a suprafețelor de pajiști în
Elveția și, implicit, a locuitorilor care le gospodăresc, pe lângă
dezvoltarea agroturismului cu peisajele lui pastorale
inconfundabile, conservarea biodiversității, protecția mediului,
păstrarea tradițiilor etc. este considerată o măsură strategică:
conducerea statului consideră că populația montană mai bine
adaptată la aceste condiții vitrege are un rol foarte important în
apărarea țării, în caz de război.
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