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VIAȚA MUNȚILOR 
Ziar informativ al Centrului de Economie Montană  

CE-MONT 

Apare bimestrial (la două luni)          nr. 3 / 2021 

În anul 2008, la inițiativa Secției de Științe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei 
Române, a fost creat „Centrul de Economie Montană, CE-MONT” în cadrul Institutului Național 
de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" (INCE). 

Prin implementarea unui proiect POSCCE a fost realizat sediul din Vatra Dornei - o clădire 
modernă cu laboratoare de cercetare dotate corespunzător, săli de conferințe şi seminarii, spații 
destinate studiilor aprofundate precum şi spații administrative aferente.  

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului Național de Cercetări 
Economice ”Costin C. Kiriţescu” prin crearea şi dezvoltarea unui Centru de Economie Montană 
”CE-MONT”, POS CCE /  Axa 2 / ID 873, SMIS 14027, contract 426 / 2012. 

S-a deschis calea cercetării către domenii ale economiei specifice zonelor de munte, 
vizând cu predilecție agricultura din gospodăriile rurale montane şi mediul montan, creșterea 
productivității exploatațiilor agricole montane private cu perspective de dezvoltare, a entităților 
de valorificare a produselor montane de calitate şi a celor generatoare de locuri de muncă şi astfel 
asigurarea securității şi siguranței alimentare pentru aproximativ 3 milioane de oameni care 
trăiesc în munții României şi reducerea decalajelor față de alte zone montane din Uniunea 
Europeană.  

S-a creat și continuă să crească un colectiv de specialiștii dedicați, care realizează o 
producție științifică valoroasă benefică vieții și muncii locuitorilor de la munte. 

Despre noi: cum a apărut CE-MONT? 

V. 
M. 

Imnul munților Carpați 
( III ) 

Şi-am cântat înlăcrimați o doină 
Despre felul crudei noastre sorți,  
Dacă munții noștri poartă aur 
Pe când noi cerșim din porți în porți, 

 
Totuși, munții sunt puterea noastră, 
Ochii noștri veșnic luminați,  
Stema României absolute 
Marea Neagră, Dunăre, Carpați 

 
Ne tot măsurăm în grâu vecia 
De câmpii de spice luminați,  
Dar e o cetate, România,  
Împrejurul munților Carpați 

 
Adrian Păunescu 

Sediul din Vatra Dornei al Agenției Naționale a Zonei Montane, beneficiar al 
rezultatelor cercetărilor de la Centrul de Economie Montană 
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Nu ne vom referi la ceea ce reprezintă cultura 
tradițională din munții României, în sens etnografic, istoric, sau 
spiritual, de altfel o mare bogăție a poporului nostru, care a fost 
evidențiată, valorificată și perpetuată de numeroși oameni din 
domeniul culturii și cultelor, cercetători, profesori și practicieni 
autentici, care fac posibilă rezistența cultural-spirituală într-o 
lume ultra pragmatizată, dedicată în mare parte izvoarelor 
diamantine din cele peste 3500 sate montane ale țării. 

Vom aborda aici ”o altfel de cultură” de semnificație 
considerabilă, profund deficitară în România modernă, tot mai 
periclitată azi, într-o perioadă istorică dominată autoritar de 
considerente economice și de tehnologii din ce în ce mai 
sofisticate: cunoașterea realităților economice și sociale, 
modului de viață și gândire, de producere a hranei și altor 
bunuri, în ruralul montan, în satele de munte ale României, din 
954 UAT-uri, cu peste 4 milioane locuitori, de către ”cel mai 
prețios capital”: OMUL, dar în special ȚĂRANUL – 
AGRICULTORUL – FERMIERUL ”de MUNTE”, pălmașul mulgător 
de vaci și oi, ciobanii și bacii, născuți, crescuți în condițiile aspre 
ale munților, adaptați fizic și psihic – condițiilor naturale 
specifice și unui mod de producție agro-zoo-alimentară, specific 
muntelui, net diferențiat de practicile actuale din agricultura 
mare de câmpie/deal, care deține fertilitatea înaltă a solurilor, 
aplică metode moderne (mecanizare, chimizare, sisteme 
industriale și semi-industriale de creștere și exploatare a 
animalelor, cu randamente de producție înalte și posibilități de 
aplicare a rezultatelor cercetătorilor științifice – în condiții de 
înaltă fertilitate, necomparabile cu zonele montane). 

Circa 16% din populația României existentă pe un 
teritoriu montan reprezentând cca. 31 % din suprafața țării, 
Carpații României fiind unul dintre cei mai mari masivi montani 
din Europa aflați în interiorul granițelor aceleiași țări. Din 
populația totală a zonei montane, cca. 2,3 mil. se regăsesc în 
gospodăriile/fermele montane mici și mijlocii, ca producători 
de hrană, în mod direct și permanent. 
• Putem spune că țările dezvoltate ale Europei și ale planetei 

noastre au înțeles de mult timp că elementul fundamental al 
societății îl reprezintă și îl va reprezenta mereu segmentul de 
populație care produce în mod direct, înainte de toate, 
HRANĂ pentru ei însăși și pentru societate în general. Saltul 
de la cele 7,6 miliarde locuitori în 2020 la cca. 9,5 miliarde 
preconizate pentru 2050, reprezintă o imensă amenințare, 
prin crizele alimentare succesive ce se conturează la 
orizonturi apropiate, de neevitat fără măsuri ample și 
eficiente de prevenire. 

Soluțiile raționale ce se întrezăresc, deocamdată, nu 
sunt numeroase, acestea rezumându-se la asigurarea unei 
exploatări raționale și integrale a capacității de producție a 
pământului, de creștere a productivității fără a se forța 
limitele suportabile, fără a se pune în pericol epuizarea 
resurselor de humus, asigurându-se regenerarea ciclică a 
acestora, în esență a florei naturale, furajere, a pajiștilor și 
fânețelor montane. 
• După cel de al II-lea război mondial, țările dezvoltate ale 

Europei, ale UE-15, beneficiind și de planul Marshall, și-au 
luat, cu înțelepciune, măsuri de protecție, cu prioritate la 
nivelul bazei, al producătorilor, direcți, de hrană, prin 
diverse forme de sprijinire – cu subvenții consistente, prin 
forme organizatorice protective – asociații, cooperative,  

prin prețuri stimulatoare pentru materiile prime vegetale și 

animale, prin stăvilirea unor tendințe ale capitalismului excesiv 

care urmărește în permanență profituri cât mai mari, în dauna 
realizatorilor de materii prime agricole; prin investiții ample în 

educație, în școlarizarea agricolă a producătorilor, prin ușurarea 

eforturilor fizice grele cu ajutorul mecanizării, mai mici sau mai 
mari, prin soiuri de plante și rase de animale ameliorate, mai 

productive, prin investiții ample în infrastructurile de transport 
și comunicație, alte intervenții având ca scop co-interesarea 

materială și asigurarea unei vieți mai ușoare și mai bune, în 

spațiile rurale. Cu unele politici diferențiate între zonele 
montane și cele de câmpie și colinare în țările cu munți. 

În zonele de câmpie-deal s-a urmărit sporirea 

suprafețelor agricole, comasările de terenuri și adaptări la 
realitățile locale, cu o dezvoltare paralelă intensă în sectoarele 

secundar și terțiar, în industriile alimentare și segmentul 

comercial, cu rezultate ce au contribuit consistent la un 
echilibru între dezvoltarea urbană și rurală. 

Pentru cazul zonelor montane care s-au dezvoltat prin 

crearea infrastructurilor esențiale: drumuri, comunicații, școli 
profesionale agricole, grajduri și igienizare, mecanizare 

adaptată condițiilor, rase de animale rumegătoare (bovine, 

ovine, caprine) ameliorate și rezistente la condițiile naturale, 
subvenții consistente pentru fermieri, etc. Politicile montane 

au ținut seama de realitățile naturale, de tradiții, de limitele 

posibile ale dezvoltării în condițiile montane. Mărimea 
suprafețelor agricole medii/gospodărie/fermă a variat de la o 

țară la alta, spre ex. Italia, cu 7  -8 ha., sau Austria cu cca. 18 ha. 

Agricultorii montani au beneficiat zeci de ani de credite 
cu dobânzi mici, de 2-3%, perioade de grație de cca. 5 ani și de 

termene de restituire a creditelor de până la 25 de ani, cu 
prevederi pentru prelungiri în cazuri speciale. Și unele tradiții 

legiferate sau cutumiare au avut influența lor importantă, cum 

este moștenirea pământului, a fermelor, cu moștenitor unic, 
ceea ce a prevenit fărâmițarea gospodăriilor cu efectul 

perpetuării generațiilor următoare. Sau măsuri cum au fost 

pensionarea anticipată a fermierilor mai vârstnici în favoarea 
fermierilor continuatori, subvențiile consistente pe cap de 

animal (ex. 28 euro/oaie, 4-600 euro/vacă, cu variații de la țară 

la țară) și asigurarea tuturor serviciilor specifice binelui 
activităților agro-rurale, în condiții montane. Apariția în ultimii 

ani a subvențiilor pe suprafață a avut efecte sensibil diferite, 

între zonele montane din țările dezvoltate ale UE și cele ale 
țărilor emergente, mult rămase în urmă (cazul României). La o 

conferință internațională, o interpretare adresată publică a 

Comisarului UE pentru agricultură, care a adus ”inovația” 
subvențiilor ”pe suprafață”, acesta a răspuns: ”știu ei țăranii 

mai bine ce să facă cu banii”. Răspunsul primit din partea unui 

român a fost rezervat: ”Da, poate țăranii din munții țărilor 
dezvoltate ale UE, cu trei generații de absolvenți de școli 

profesionale agricole adaptate la realitățile montane. Dar 

țăranii noștri din Carpați, lipsiți de mecanizare, fără nici o 
școlarizare agricolă ”de tip montan”, tot mai sărăciți prin 

prețurile derizorii pentru materiile prime (lapte, carne, 

vegetale) practicate de nou apăruții transformatori industriali 
alimentari, neprotejați de stat, cu infrastructuri cu total 

precare, vor fi tentați să cheltuiască banii prioritar spre ce și-au 
dorit mereu, pe televizoare, frigidere, mobilier, pe autoturisme  

NEVOIA IMPERIOASĂ de ”CULTURĂ MONTANĂ” în ROMÂNIA 
(Învățăminte din cei 30 de ani de ”tranziție”) 

Editorial 
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sau pe alcool și mult prea puțin pentru investiții în dezvoltarea 
producțiilor agro-zootehnice, cu riscul perpetuării rămânerii prea 
mult în urmă și foarte grav, al învățării cu ”nemunca” și 
delăsarea. Ar fi fost mult mai rațional ca subvențiile, consistente, 
să se acorde ”pe cap de animal”, mai ales în cazul bovinelor și 
ovine/caprinelor, ceea ce ar fi asigurat ”perpetuarea 
străduinței”, a hărniciei care a caracterizat agricultorii, 
crescătorii de animale, montani, din munții României de-a 
lungul întregii istorii a generațiilor ce s-au succedat”. 

Comisarul nu a răspuns, iar previziunile s-au adeverit în 
prea mare parte, unele măsuri corective ulterioare fiind 
tardive și slab eficiente. 

Un exemplu de efect periculos se regăsește în subvențiile 
acordate de ministerul agriculturii pentru ovine, numai de la 
50/60 de oi în sus, cu încercarea de a se ridica ștacheta de la 150 
oi, sub presiunea marilor crescători de oi. Consecința a fost 
devastatoare pentru gospodăriile montane mici și mijlocii, unde 
se creșteau 10 - 30 oi care asigurau brânză, carne, lână, piei, miei, 
dar totodată și îngrășămintele organice, pe pășuni și fânețe 
(pășunatul de toamnă și primăvară), factor esențial pentru 
biodiversitate. Efectul este dezastruos. De ex. în munții jud. 
Suceava (Bucovina), ”floarea zootehniei României”, numărul de 
oi s-a redus cu cca. 80-90%!!, generând degradarea profundă a 
florei valoroaselor pajiști montane și reducând substanțial o 
sursă însemnată de hrană pentru fermieri. 

Am menționat câteva exemple, trăite, din viața rurală 
montană „reală”, pentru ca cititorul să înțeleagă conjuncturile care 
influențează realitățile de astăzi și ce ar trebui făcut pentru viitorul 
imediat și asigurarea sustenabilității unei politici montane, 
raționale, în munții României, ca și în alte zone montane în situații 
similare, din UE și în general din Est-ul european. 

Veriga slabă se regăsește în primul rând în cadrul 
instituțiilor principale responsabile de evoluția/involuția sau 
insuficiența ritmului dezvoltării în ruralul montan, în primul 
rând la nivel ministerului agriculturii, unde puterea și influența 
marii agriculturi sunt dominante și se explică prin faptul că 
zonele de câmpie și colinare, cu fertilitate naturală înaltă a 
pământului, produc cca. 80% din hrana necesară populației 
țării, cu disponibilități însemnate pentru export și aportul la 
PIB. Mai mica agro-zootehnie montană realizează cca. 20% din 
producția agro-zoo-alimentară, în condițiile naturale 
restrictive specifice munților, care nu pot obține randamente 
productive comparabile cu mare agricultură. 

Îngrijorător este faptul că această proporție de cca. 80/20 
din hrana umană produsă în România se va menține în 
permanență, situația naturală geografică neputând fi schimbată. 

Singurul atu major al zonei de munte rămâne calitatea 
înaltă a ”produsului montan” agroalimentar (recunoscut prin 
Regulamentele nr. 1151 și 665, ale UE - Comisiei Europene, care 
sunt obligatorii pe întreg teritoriul UE), dată de absența 
chimizării (!), de poliflora furajeră a pășunilor și fânațelor 
montane, cu aport excepțional în vitamine și săruri minerale, de 
apa și aerul, nepoluate, cu animalele crescute în semilibertate și 
eliminarea toxinelor prin transpirație. Acest tip distinct de 
producție se bazează exclusiv pe îngrășămintele organice 
provenite de la animalele rumegătoare – bovine, ovine, caprine 
și pe existența neîntreruptă și munca intensă a producătorilor 
direcți – fermierii montani. Această foarte prețioasă categorie 
de populație capabilă să facă față cerințelor specifice 
tehnologiilor tradiționale, bunelor practici, este de neînlocuit. 

• Devine imperios necesar să se înțeleagă la nivel politic și 
administrativ cauzele și efectele fenomenelor actuale de 
depopulare accelerată ce se produc prin părăsirea intensă a 
practicii agro-zootehnice montane de către tineretul din 
gospodăriile montane. Unele măsuri ce se întreprind pentru 
conservarea și dezvoltarea agriculturii montane sunt 
paleative, mult insuficiente pentru a se putea stăvili această 
„hemoragie” de producători reali, ca fenomen ireversibil și 
extraordinar de periculos – prin consecința scăderii 
efectivelor de animale și implicit a îngrășămintelor organice, 
în absența cărora valoroasa floră polimorfă montană creată 
prin conlucrarea dintre OM și NATURĂ în secole de eforturi 
se resălbăticește natural, iar refacerea ar necesita zeci de ani 
și eforturi financiare enorme, incerte și dependente de 
nivelul de cunoaștere și în ultimă instanță de existența unei 
generații de continuatori, motivați. 

• Pentru cititorul mai puțin avizat se cuvine să explicăm că în 
realitățile de astăzi, sub presiunile generate de globalizare și 
de evoluția demografică, de cererea tot mai intensă de hrană, 
de multiplele interese privind implementarea de tehnologii cu 
randamente mari, în spațiile agricole pretabile (câmpie/deal) 
– au influențat puternic și învățământul universitar agricol, 
care produce specialiști agricoli aproape exclusiv pentru 
acest tip de agricultură. Acești specialiști vor fi practicieni 
sau/și vor fi angrenați în administrațiile locale sau centrale, 
în ministerul agriculturii, în cercetare, ș.a. – având 
cunoștințele preformate specifice marii agriculturi. 

Aproape nimic pentru agro-zootehnia montană (câteva 
excepții, prin secții de agro-montanologie la USAMV din Cluj și 
Iași, universitățile din Craiova, Sibiu, Târgoviște), cu totul 
insuficient față de nevoi și în plus, cu foarte puține șanse de a 
găsi locuri de muncă pentru absolvenți în zona montană și cu 
atât mai puține șanse de a activa în sfera decizională și de a 
ajunge în poziții de decizie, cu nivel de competențe 
satisfăcător nevoilor specifice zonelor montane. 
• Schimbările politice periodice s-au dovedit, în cea mai mare 
măsură, dăunătoare, mai ales la ministerul agriculturii unde, în 
”bună tradiție politică românească”. Noii veniți, necunoscători 
ai realităților montane, se grăbesc să schimbe ce au făcut 
predecesorii, în loc să selecteze ce a fost bun și să adauge un 
plus de valoare. Astfel se produc erori cu consecințe negative 
grave, iar încercările ulterioare de regenerare devin tardive. 

Cum să se explice desființarea Comisiei Zonei Montane din 
România, ca secretariat de stat creat în 1990 sub steagul revoluției 
(cu 27 comisii județene ale muntelui și cca. 400 specialiști, cadre 
tehnice, după doar 3 ani de activitate fertilă, a fost redusă la 
nivelul unei direcții generale în cadrul MADR, cu 20 de cadre, 
ulterior ca Agenție Națională a Zonei Montane; desființată în 1997, 
inclusiv cu structurile teritoriale, reînființată în 2000 ca Direcție cu 
8 cadre și ulterior ca un simplu birou, desființată în 2010 și 
reînființată abia în 2014-2018 (!!) sub presiunea Parlamentului 
României?!! 

Cum să se explice desființarea în 2010 de către același 
ministru al agriculturii a Centrului de Formare și Inovație 
pentru Dezvoltare în Carpați, CEFIDEC-Vatra Dornei, creat în 
subordinea MADR în 1994, prima ”școală a muntelui” din 
istoria României, care a scos peste 4000 absolvenți cu 
rezultate practice excepționale... Și nimeni nu a fost tras la 
răspundere. 

Rostogolim mereu stânca lui Sisif? 

NEVOIA IMPERIOASĂ de ”CULTURĂ MONTANĂ” în ROMÂNIA 
(Învățăminte din cei 30 de ani de ”tranziție”) 
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Când au loc schimbările politice vin oameni noi, unii 
poate competenți în sfera marii agriculturi, dar total lipsiți de 
competențe, idei și orizont pentru agricultura total diferită de 
modul de producție și de viață a comunităților montane, un 
segment național care acoperă o treime din teritoriul României, 
comparabil cu întreg teritoriul Austriei sau Elveției. 

Rareori s-a întâmplat ca, prin hazard, la conducerea mini-
sterului agriculturii să vină miniștri originari din ruralul montan sau 
măcar suficient de pregătiți și conștientizați de amploarea, 
importanța și responsabilitatea necesare asigurării unui echilibru 
stabil între cele două economii agricole ale țării. În unele perioade 
s-au putut îndrepta greșeli și s-au obținut unele realizări, cu sprijin 
mai ales din partea Parlamentului și sferei academice. 

S-au refăcut instituții desființate, s-au creat instituții noi de 
cercetare. În 2018 s-a ajuns la un scop de foarte mare importanță: 
”Legea Muntelui” nr. 197/2018 și un program național de un 
miliard de euro, pentru 10 ani, destinat distinct pentru zona 
montană. O Lege a Muntelui care a fost votată în unanimitate de 
Parlament, de toate partidele politice și aprobată, cu celeritate de 
Președintele României, prin care Primul Ministru devine 
președintele Consiliului Național al Muntelui. 

Este remarcabil, dar, din nou, influența dominantă a marii 
agriculturi se manifestă, continuarea marginalizării zonei de 
munte fiind evidentă, cu toate consecințele negative, uriașe, care 
se conturează, prin abandonul activităților agro-zootehnice de 
către tineretul rural montan, îmbătrânirea fermierilor și reducerea 
drastică a efectivelor de vaci și oi, implicit a îngrășămintelor 
organice și resălbăticirea pășunilor și fânețelor montane, cu foarte 
slabe speranțe de redresare în condițiile sec. XXI. 

Este trist faptul că și în mediul academic, după 30 de ani, 
doar la nivel de elite s-a reușit o conștientizare benefică, 
responsabilă. 

În rest, în contrast cu toate eforturile pentru sectoarele 
marii agriculturi – muntele aproape că nu există, unele măsuri 
ce se întreprind fiind mult insuficiente pentru a se putea stăvili 
procesul de depopulare a zonei montane, a ruralului montan 
de factorul esențial: generația tânără, înlocuitoare, de 
agricultori montani. 

Fiecare sector, vegetal, horticol, zootehnic, ș.a., este 
preocupat de problemele și interesele segmentului propriu, 
care nu a inclus decât tangențial sau deloc muntele cu 
particularitățile sale distincte! 

Oamenii, factorii de decizie educați și experimentați în 
domeniile marii agriculturi nu au cunoștințele și experiența 
necesare înțelegerii particularităților agro-economice-sociale 
și a modului de viață ”de tip montan” și evită muntele, 
conștient sau inconștient, după sintagma, ”nici nu știu, nici vor, 
nici pot”. Unii ajung în poziții de conducere la ministerul de 
resort, lipsiți de competențele strict necesare și intenționat 
sau neintenționat se comit erori, intervin interese și presiuni 
din sfera marii agriculturi și se afectează instituții și activități 
realizate cu greu, în ani de eforturi umane și financiare. Lipsa 
de competență generează iresponsabilitate, mecanisme de 
supraveghere și responsabilizare nu există, iar eventualele 
scuze ulterioare devin tardive, unele irecuperabile istoric. 

Este o realitate pe care nu o putem ignora ca să găsim 
soluții de rezolvare în beneficiul sustenabil al întregii țări. 

Un fost ministru al agriculturii din categoria ”rara avis” 
spunea cu claritate că s-a creat o concurență nefirească între 
agricultura de câmpie-deal și agricultura montană și se impune 
o îndreptare a acestei situații profund păgubitoare.  

Soluția s-ar regăsi prin crearea unui nou secretariat de stat 
pentru zona montană, cu program propriu de protecție și 
dezvoltare, în specificul montan. Noi considerăm că o astfel de 
entitate ar trebui să aibă caracter permanent în sistemul de 
organizare al ministerului agriculturii, deoarece Carpații 
reprezintă o stare permanentă a României (>30%), de mărimea 
unei țări mijlocii, iar economia agroalimentară a zonei montane 
este de mare preț și în creștere, mai ales prin calitatea 
”produselor montane”, care așa cum reiese prin învățămintele 
post-pandemiei COVID devin ”alimente-medicament”, 
purtătoare de sănătate pentru consumatorii rurali și urbani. 

Un precedent există chiar în curtea ministerului agriculturii: 
în 1990 a fost creată Comisia Zonei Montane din România, cu 27 
comisii județene ale muntelui, care a funcționat cu realizări 
excelente, timp de 3 ani, cu apreciere și susținere evidentă din 
partea UE și prin relații bilaterale (Comisia Europeană/ Phare, Banca 
Mondială, Franța, Germania, Austria, Elveția). Toate celelalte forme 
de organizare care s-au experimentat ulterior au constituit semi-
eșecuri, cu toate eforturile intense depuse de cei implicați direct. 
• Dar problematica zonei montane s-a demonstrat a fi cu mult 

mai complexă decât segmentul agro-zootehnic prin 
influențele sale economice și sociale, culturale, spirituale și 
în protejarea mediului. 

S-a spus că nimic nu este mai periculos sub aspect economic 
și social decât stagnarea, iar ceea ce trebuie să ne preocupe este să 
asigurăm o stare de echilibru, care să evite degradări și să asigure 
șanse pentru generațiile viitoare. Experiența vastă de peste 30 de 
ani, a evidențiat că acest ECHILIBRU nu se poate asigura de la nivelul 
unui minister, necesitând o entitate superioară, respectiv Guvernul, 
sub supravegherea Președinției. 
• Prețioasele gospodării/ ferme montane sunt și rezervor principal 

de forță de muncă pentru marile sectoare neagricole: forestier, 
minier, cariere de piatră, construcții, mici industrii, servicii de 
protecție a mediului, sănătate, învățământ, alte ocupații 
moderne. Un aport considerabil îl regăsim în ansamblul 
activităților culturale, în folclorul atât de bogat, în obiceiurile și 
spiritualitatea încă intensă, care uimesc astăzi Europa și lumea și 
care oferă identitatea culturală a comunităților. Tezaur prețios 
aflat în cele cca. 3500 sate de munte, care includ români, maghiari, 
slovaci, cehi, germani, sârbi, huțuli, un ansamblu etnic cu aport 
magnific la ceea ce constituie o comoară culturală europeană încă 
prezentă într-o Europa mai dezvoltată economic, dar cu țări care 
și-au pierdut în mare măsură vechi și prețioase tradiții. 

Menținerea acestor valori inestimabile care toate includ și 
componente economice utile peren lumii urbane, printr-o politică 
de stat înțeleaptă, este dependentă de elementul de bază: 
gospodăria montană, de factorul uman angrenat în producerea 
directă de alimente de calitate înaltă, de fermieri, de baci și ciobani, 
de o bună orientare și dăruire a celor ce conduc comunitățile, de la 
primari și consilieri, la învățători și profesori, medici și în mare 
măsură de preoții dedicați și atașați lumii satelor de munte. 

Depopularea satelor de munte, cu care ne confruntăm 
din ce în ce mai intens se cere neapărat atenuată, oprită din 
curs. Tineretul părăsește activitățile agro-zootehnice, satele și 
cătunele, plecând spre orașe sau străinătate. Cauza principală o 
regăsim în veniturile insuficiente, în prețurile derizorii pentru 
materiile prime (laptele, carnea, ș.a.), ca șansă de 
rentabilizare, pentru o viață decentă la noile generații de 
fermieri montani, singurii care sunt în stare, pregătiți fizic și 
psihic, să asigure continuitatea unei mari și prețioase 
economii cu rădăcini multiseculare. 
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Iar calea unică ce s-a conturat se regăsește în calitatea 
”produsului montan” și în sistemul cooperatist necesar creării 
unei industrii agro-alimentare distincte care să valorifice 
superior ”produsele montane”, care se obțin cu multă muncă 
și eforturi suplimentare inevitabile în condițiile naturale 
dificile, proprii mediului montan, cu randamente mai mici decât 
la câmpie și deal, dar care sunt aducătoare de „sănătate în 
casă” și merită răsplătite prin prețuri corecte, stimulative. 

Dar ce fel de cooperative? Să fie limpede: asocierea se 
realizează numai pentru o mai bună valorificare a produselor, 
pentru aprovizionare și pentru unele lucrări de interes comun, 
prea costisitoare pentru a se realiza individual (fără ingerințe în 
proprietate, fără comasări, fără grajduri comune). Fără ”patroni” 
și fără ”intermediari”, spoliatori. Recomandarea este pentru o 
singură cooperativă la nivel de UAT, care colectează materiile 
prime (lapte, carne, vegetale – ”produse montane” garantate) cu 
unele mici industrii locale. Iar la nivel de microregiuni tradiționale 
(bazine montane), organizarea de Asociații Agricole 
Intercooperatiste Montane și la acest nivel (10-20-30 UAT-uri), 
crearea de investiții în fabrici pentru lactate, carne, vegetale, 
toate fiind materii prime garantate ca ”produse montane”. Numai 
astfel se pot realiza condițiile de bază impuse de piață: volum, 
continuitate tot timpul anului, garanții de proveniență și calitate 
pentru consumatori, care să fie siguri pe ce vor da bani în plus 
(sănătate în case) și garanții de ordin sanitar. Iar ”produsele 
montane” agroalimentare astfel obținute vor putea face obiect de 
comerț intens și pentru export, cu cele mai bune prețuri. 
Obiectivul țintă este ca fermierii să fie bine plătiți pentru munca 
lor și tineretul să-și vadă un viitor sigur rămânând ca și 
continuatori ai părinților. 

Statul însăși trebuie să-și adapteze mecanismele astfel 
încât producătorii agroalimentari, gospodăriile / fermele 
montane să fie asigurate cu continuitate permanentă. 

Avem o bună Lege a Muntelui nr. 197/2018 și toate 
guvernele au obligația absolută să asigure aplicabilitatea 
acesteia, indiferent de orientarea politică. 

Altfel, muntele riscă să ”moară” încet, dar sigur, tacit, 
fără strigăte de alarmă, fără ieșiri în stradă... 

În fiecare localitate montană acționează simultan mai 
multe ministere ce acoperă problemele agriculturii, pădurilor, 
mediului, educației, administrației publice, culturii, industriilor, 
comerțului, transporturilor, sănătății oamenilor și animalelor. 

Problema insuficient rezolvată este că aceste entități nu 
cooperează suficient și nu și-au adaptat suficient politicile 
proprii la condițiile date de specificitatea mediului montan. 

Un exemplu de succes, de interes pentru România, l-a 
oferit Franța, țară cu 33% zonă montană, similar României, care 
în urmă cu câteva decenii și-a creat un Consiliu Național al 
Muntelui, condus de Primul Ministru.  

În Italia (>50% zonă montană) a apărut prima ”Lege a 
Muntelui” în 1970, revizuită periodic; în Franța în 1985. În aceste 
țări unde cooperativele au tradiție, s-au constituit Asociații 
Naționale ale Aleșilor Munților, care s-au comasat în Asociația 
Europeană a Aleșilor Munților, care funcționează pe lângă 
Parlamentul European, cu influență politică permanentă, inclusiv 
prin crearea unui grup de protecție, „prietenii munților”. 

Astăzi, Elveția, ca țară cu peste 70% zona montană, dar 
și cu o istorie mult mai puțin zbuciumată, aplică cu 
perseverență politici montane adaptate realităților, cu 
rezultate de excepție, bine cunoscute. Unele măsuri în favoarea 
fermierilor montani pot fi de interes și pentru România. 

În logica lucrurilor și din deja suficienta experiență 
națională, a reieșit că singura entitate care deține autoritatea 
necesară punerii în poziție de colaborare a mai multor 
ministere active în zona montană este Primul Ministru, aspect 
ce s-a realizat prin Legea Muntelui nr. 197/2018, cu urmarea 
constituirii comitetelor de masivi montani la nivel regional, 
create de jos în sus, prin alegeri, aspect ce reprezintă un 
progres, cu așteptări benefice pentru țelul începerii practicării 
unei ”politici montane” durabile în România. 
• Dincolo de insuficiențele, patinajele și fenomenele negative 

ale anilor de tranziție, trebuie să vedem și partea bună a 
lucrurilor și să consemnăm unele realizări esențiale pentru 
anii ce vin. 

În 2021, România are create instituții executive, de 
cercetare, de învățământ superior încă firave și o „Lege a 
Muntelui” adoptată în Parlament de toate partidele politice. 

Astfel, sunt în funcțiune: Agenția Națională a Zonei 
Montane (direcție generală în cadrul MADR), cu Centrul de 
Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați – CEFIDEC 
inclus, ca direcție; Universitățile de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară din Cluj, Iași și Universitățile din Craiova, Sibiu și 
Târgoviște, și-au creat secții/facultăți de agro-montanologie / 
montanologie; Academia de Științe Agricole și Silvice deține 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie 
Cristian, Sibiu (1990-2021) și o Comisie de montanologie și 
economie montană (2000-2021), iar la Academia Română, prin 
Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. 
Kirițescu”, s-a înființat Centrul de Economie Montană - CE-
MONT în 2008, devenit persoană juridică din 2020; 

Ca organisme neguvernamentale, sunt în activitate 
Forumul Montan din România (2004 - 2021), cu 8 filiale județene 
(Alba, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Cluj, Dâmbovița, Vâlcea, 
Neamț, Bacău); Asociația Națională de Dezvoltare Rurală Montană 
”Romontana” (2000-2021) și Federația Agricultorilor de Munte-
Dorna (1992-2021), toate cu personalitate juridică. 

Carpații României sunt parte în cadrul „Convenției 
Carpatice”, care reunește 6 țări. 

FMR este membru în asociația europeană a zonelor 
montane „Euromontana” (ca și ANZM, FAMD, ROMONTANA), 
iar România deține o poziție de Vicepreședinte, neîntrerupt, 
din 1996. Din 2005 FMR este membru în Parteneriatul Montan 
Internațional al Organizației Națiunilor Unite. 

Au fost elaborate, periodic, câteva strategii pentru 
protecția și dezvoltarea durabilă a zonei montane. Rămâne un 
obiectiv de atins, oficializarea unei Strategii naționale de 
dezvoltare montană – sustenabilă, care are nevoie de un 
acord politic pluripartinic, pentru ca orice guvernare să 
asigure continuarea aplicării acestei strategii, cu ameliorările 
ce se pot realiza în evoluția lucrurilor. 
• Pentru că Munții Carpații sunt și trebuie să rămână munți 

populați, coloana vertebrală a țării și izvor de sănătate și nici 
un efort nu va fi prea mare sau de prisos, în interesul nu 
doar al populației montane, ci al întregii țări, al Uniunii 
Europene și al umanității. 

Formarea, cu perseverență, a unei ”culturi montane”, 
la nivel instituțional și la nivelul societății, în general, rămâne 
un obiectiv-permanent. 

 

Prof.dr. HC Radu Rey 
Membru de onoare al Academiei Române 

Director CE-MONT 
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Înființată în urmă cu șase ani, la inițiativa omului de 

afaceri EMIL IUGAN împreună cu un grup de agricultori din zona 

montană a județului Bistrița-Năsăud, sprijiniți de către 

Academicianul Prof. Dr.Hc. RADU REY, Filiala Bistrița-Năsăud a 

FRM a desfășurat o activitate intensă de dezvoltare a Zonei 

Montane a României, pentru îmbunătățirea vieții economice, 

sociale și  cultural-spirituale a colectivităților umane trăitoare 

de milenii sub scutul Munților Țării. 

A fost o muncă grea, o continuă luptă împotriva inerției, 

a învingerii acelei păguboase sintagme aflată pe buzele 

muntenilor deznădăjduiți, secătuiți de puteri și sărăciți de 

politicile inumane ale  guvernelor trecătoare ale Țării, de 

schimbările economice și sociale  a întregii lumi:  

”la NOI, nu să poate face asta...!”. 

Dar iată că, pentru OAMENII din Bistrița-Năsăud,  

 

SE POATE! 
 

În acești puțini ani, în arealul montan năsăudeano-

bistrițean s-au înființat multe COOPERATIVE AGRICOLE 

(Sângeorz Băi, Ardan, Coșbuc, Valea Ilvelor, Romuli și altele), au 

fost oferite consumatorilor produse minunate din Ținutul 

Grăniceresc năsăudean iar Cooperativa și Grupul de 

Producători Sângeorz Băi a obținut dreptul de comercializare a 

șase produse lactate, sub eticheta ”PRODUS MONTAN” -prima 

Cooperativă din Zona Montană ce  beneficiază de această 

mențiune, atât de valoroasă, cele șase produse fiind: 

”Cașcaval”, ”Telemea”, ”Smântână”, ”Urdă” și un produs cu o 

vechime de aproape 200 de ani, ”Brânza frământată, de 

Sângeorz Băi”, menționată într-o lucrare monografică din 1850.  

Cooperativa Ardan produce și ea un sortiment de brânză 

de oaie, maturată, după o idee a unuia dintre Vicepreședinții 

Filiaei, inginerul-colonel Cătunean. 

Cooperativele și producătorii agricoli afiliați, din arealul 

Filialei FMR -Bistrița-Năsăud, produc și pâine dar și produse de 

panificație tradiționale, toate coapte în cuptor la foc de lemne, 

specialități din păstrăv, brânzeturi naturale de la poalele 

Munților Călimani, Munților Rodnei și Țara Năsăudului, prăjituri 

de casă, uleiuri presate la rece, miere și produse apicole, 

zacuscă cu hribi, siropuri și dulcețuri parfumate din Pasul 

Tihuța, legume proaspete și naturale de Dumitra și Monor - 

toate făcând deliciul cumpărătorilor la Expoziția organizată în 

orașul Bistrița. 

O mare realizare a Filialei B-N a FMR a fost și elaborarea 

LEGII MUNTELUI -2020, multe articole din aceasta fiind propuse 

de către specialiștii din cadrul Filialei, la sediul acesteia din 

Bistrița, Legea producându-și încă de anul trecut efectele. 

Această realizare vine ca o completare a multor 

inițiative și Proiecte propuse de către membrii Filialei, unele 

dintre ele fiind deja realizate, altele în curs sau/și în studiu, 

din care enumerăm: 

DESPRE FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Partea II: O filială ”pilot”, exemplu viu pentru alte 
filiale ale FMR (din 2017 până în prezent) 

Parteneri ai CE-MONT 

4. PROIECT  

”STÂNĂ MONTANĂ EXPERIMENTALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 

PENTRU PRODUCEREA CAȘULUI MATURAT; BIO ȘI 

TEHNOLOGIE ALTERNATIVĂ”, 

Inițiator: ing. Petre Cătunean și Emil Iugan,  

aplicanți: Grup Ardan și S.C. Silvania Internațional Prod srl. 

3. PROIECT  

DEZVOLTAREA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI DIN ZONA 

MONTANĂ A JUD. B-NĂSĂUD”. 

Inițiator: D. Munteanu; 

2. PROIECT  

„MODIFICAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA LEGISLAȚIEI PRIVIND 

ACTIVITATEA FERMIERILOR DIN ZONA MONTANĂ A 

ROMÂNIEI” 

Inițiator: av. Monica Săsărman; 

1. PROIECT 

„DEZVOLTAREA DURABILĂ INTEGRATĂ A COMUNITĂȚII 

MONTANE, PRIN VALORIFICAREA RSURSELOR LOCALE: 

PĂDUREA ȘI IARBA” 

Inițiator: Emil Iugan,  

aplicant: SC. Silvania prod SRL 

5. PROIECT  

„VALORIFICAREA LÂNII CA ELEMENT DE DEZVOLTARE A 

COMUNITĂȚILOR RURALE DE MUNTE, PRIN 

INDUSTRIALIZARE ȘI CREȘTERERA VALORII ADĂUGATE” 

inițiator: Emil Iugan,  

aplicant: Silvania Internațional Prod srl; 

6. PROIECT-PILOT  

„FERMĂ AGRO-ZOOTEHNICĂ PENTRU EDUCAȚIA 

MONTANĂ A ELEVILOR” 

inițiator: D. Munteanu;  

aplicant: Forumul Montan din România filiala Bistrița 

Năsăud. 
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Sfârșitul anului 2020 a găsit Forumul Montan din 
România filiala Bistrița Năsăud mult mai dezvoltată 
comparabil cu anii trecuți, mai ales în urma măsurilor luate 
în conformitate cu prevederile Legii Muntelui. 

Astfel, pe lângă cooptarea de noi membri și creșterea 
numărului de Cooperative agricole, în arealul Filialei au fost 
luate măsuri de organizare a Masivelor montane, dar și 
multe alte măsuri administrative, regulile noi impunând 
cooptarea în conducerea Filialei a personalului de îndrumare 
și executiv și a mai multor specialiști. 

Pentru o bună desfășurare a activității, Conducerea 

Filialei a decis înființarea unui Birou al Filialei și în orașul 

Sângeorz Băi, acesta fiind și CENTRUL REGIONAL MONTAN 

pentru județele: B-Năsăud, Maramureș, Suceava și Satu 

Mare. 

LA O ÎNTÂLNIRE RECENTĂ A CONDUCERII FILIALEI A 

FOST NUMIT ȘI ÎMPUTERNICITUL ACESTEIA PENTRU 

CONSILIUL MONTAN A MASIVILOR DIN JUDEȚELE 

MENȚIONATE MAI SUS, ÎN PERSOANA D-LUI MITROFAN 

LUPȘAN, DIRECTOR EXECUTIV AL FORULUI MONTAN DIN 

ROMÂNIA FILIALA BISTRIȚA NĂSĂUD. 

Acesta este absolvent al Facultății de Științe 

Economice - specializarea finanțe – contabilitate și din  

2004, – master în domeniul de gestiune financiară a 

organizațiilor și fiscalitate. 

A mai lucrat  la IAS Dumitra până în anul 1989, apoi la 

UJECOOP BISTRIȚA – NĂSĂUD, până în anul 1993. În luna 

ianuarie 1993 este angajat al Direcție Generale a Finanțelor 

Publice Bistrița – Năsăud, Serviciul Fiscal Orășenesc 

Sângeorz-Băi, la început ca inspector, iar din 1996 șef 

administrație și șef Serviciu. 
 

DESPRE FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Parteneri ai CE-MONT 

Alegerile, desfășurate în luna octombrie a anului trecut 

au decis conducerea Filialei în următoarea componență: 

1. Emil Iugan -Președinte; 

2. Tomuța Onisim, director Silvania Internațional Prod -

Primvicepreședinte;  

3. Mitrofan Lupșan, șef Serviciu finanțe -Director executiv; 

4. Avram Sorin (primar comuna Leșu) Vicepreședinte;  

5. Scridonesi Mihai (inginer silvic) –Vicepreședinte; 

6. Silași Ioan (inginer zootehnist) –Vicepreședinte; 

7. Dumitru Munteanu, scriitor -secretar. 

MITROFAN LUPȘAN – Președintele Executiv al Filialei și 

produsele montate ale Cooperativei Sângeorz Băi 

Mitrofan Lupșan, Directorul Executiv al Forumului Montan 

din România filiala Bistrița-Năsăud, împreună cu prietenii 

săi din Grupul Folcloric al Cooperativei Agricole  Sângeorz-

Băi și Poiana Ilvei și alți participanți, la Ziua Internațională a 

Muntelui 

Răvășitul oilor la Sângeorz 
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Gestiunea deșeurilor în zona montană a României. O analiză integrată 

Pagini din producția științifică montană 

Dr.ing. Emanuela-Adina COCIȘ, CS III 
1Centrul de Economie Montană“ CE-MONT”, Institutul Național 
de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia 
Română, Str. Petreni, Nr. 49, 725700,Vatra Dornei, România.  

E-mail: adinaemanuelacocis@gmail.com* 

 

Lucrare preluată din ”Revista de Montanologie / Journal of Montanology”, 
vol. XI-2019, pag. 139-148 (CE-MONT). 
 
Rezumat 

Scopul acestei lucrări este acela de a analiza situația 

existentă cu privire la gestiunea deșeurilor din arealele 

montane din țară, prin prisma legislației naționale. Sub aspect 

metodologic s-a recurs la documentarea bibliografică, urmată 

de analiza și sinteza Planului Național de Gestionare a 

Deșeurilor, a rapoartelor de mediu, precum și a documentelor 

elaborate de Ministerul Mediului și Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului, luându-se în considerare cele mai recente 

date (2010-2016). Colectarea, prelucrarea și centralizarea 

structurilor de date a fost secondată de realizarea suportului 

grafic și cartografic. Modelarea datelor și reprezentarea lor 

spațială a fost realizată cu ajutorul tehnologiei GIS. Lucrarea 

reliefează, într-o abordare integrată, sintetic exprimată, 

problemele de actualitate existente în zona montană a 

României din perspectiva gestionării, respectiv a depozitării  

deșeurilor. Astfel, în luna decembrie 2018, din județele 

montane, în 22 s-au identificat depozite municipale conforme 

cu prevederile legislative (HG 349/2005 privind depozitarea 

deșeurilor modificată și completată prin HG 210/2007 și 

Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin 

Ordinul 757/2004 modificat și completat prin OM 1230/2005). 

Județele cu probleme sunt Alba, Caraș-Severin, Cluj, 

Maramureș, Suceava și Vrancea, depozitele „ilegale” de aici 

nerespectând normele europene impuse de legislația în 

vigoare, fiind în curs de implementare sau funcționare sisteme 

de management integrat al deșeurilor  în conformitate cu 

standardele UE. Scopul este eliminarea impactului negativ 

asupra mediului şi a sănătății umane creat de modul 

necorespunzător de gestionare a deșeurilor practicat în 

momentul de față.  

Prin demersurile metodologice și de analiză sintetică, 

reflectate și raportate la principiile dezvoltării durabile și de 

mediu, lucrarea reprezintă o diagnoză informativă coerentă, cu 

valențe practic-aplicative în cadrul unor demersuri viitoare de 

cercetare, corectare și redresare optimală a problemelor 

existente.  

Având în vedere toate aceste considerente, la nivel 
european  au fost elaborate strategii și politici privind 
gestiunea deșeurilor, acestea evoluând în ultimii 30 de ani, 
având ca și scop final transformarea deșeurilor în resurse prin 
maximizarea reciclării, managementul eficient al deșeurilor 
reprezentând elementul cheie în creșterea sustenabilă a 
economiei europene  [2]. Una dintre acestea, respectiv 
Directiva cadru 2008 98 /CE privind deșeurile are ca și scop 
transformarea UE într-o societate a reciclării, target-urile 
pentru statele membre cuprinzând reciclarea a 50% din 
deșeurile municipale și a 70% din deșeurile din construcții 
până în 2020 [3]. La nivel național, Strategia Națională de 
Gestionare a Deșeurilor (SNGD) a apărut din necesitatea 
identificării obiectivelor şi politicilor de acțiune pe care 
România trebuie să le urmeze în domeniul gestionării 
deșeurilor în vederea atingerii statutului de societate a 
reciclării pentru perioada 2014-2020 [4]. Ca și elemente cheie 
ale politicii naționale privind gestiunea deșeurilor  devine 
obligatorie aplicarea ierarhiei deșeurilor [4]  (vezi fig.1) și 
efectuarea tuturor demersurilor necesare tranziției către o 
economie circulară. 
 

 
Cu toate acestea, În România, la ora actuală, gestiunea 

deșeurilor presupune  colectarea (cu sau fără separare a 
deșeurilor), transportul și eliminarea prin depozitare (în 
depozite conforme și neconforme cu prevederile legislative), 
operațiunile de reutilizare, valorificare și reciclare având o 
pondere mică. 

Când aducem  zona montană în discuție, de cele mai 
multe ori nu facem asocierea cu deșeurile, fiind unanim 
acceptată ideea că acest spațiu este unul prin excelență curat 
și nepoluat. Munții joacă un rol esențial în furnizarea surselor 
de apă, energie, hrană pentru milioanele de oameni care  
trăiesc în aceste zone și în aval, asigurarea continuității 
acestor resurse fiind mai importantă ca oricând. Cu toate 
acestea, la nivel european și nu numai, zonele montane se 
confruntă cu o creștere a cantităților de deșeuri generate, 
cauzată de mai mulți factori care includ: extinderea centrelor 
urbane, modificarea comportamentelor de consum, 
activitățile de turism, activități miniere, practici ilegale de 
"dumping" ale deșeurilor [5]. În România, suprafața acoperită 
de munte reprezintă aproximativ 30% din suprafața țării [6] și 
este cuprinsă pe teritoriul a 28 de județe, gestiunea 
deșeurilor fiind o problemă ce necesită o atenție deosebită 
pentru a putea  asigura conservarea resurselor naturale în 
scopul unei utilizări sustenabile viitoare. 

Introducere. Politica gestionării deșeurilor la nivel 
european și național 

De-a lungul timpul și mai ales pe parcursul secolului XX, 
deșeurile au fost privite ca produse secundare, ca rezultate 
inevitabile și  realități necesare ale "timpurilor moderne" 
[1]. Astăzi, deșeurile reprezintă o problemă globală, asociată 
cu creșterea populației, modificarea radicală a 
comportamentelor de consum, progresul tehnologic, 
gestiunea lor necesitând o atenție deosebită în contextul 
dezvoltării durabile și a minimizării impactului negativ 
asupra mediului și sănătății umane. 

Figura 1. Modificarea ierarhiei deșeurilor [2] 
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Metodologie 
Pentru analiza situației actuale privind gestiunea deșeurilor 

la nivelul zonei montane a României s-a recurs la 
documentarea bibliografică, au fost colectate, prelucrate și 
centralizate date și informații aferente perioadei  2010-2016, 
respectiv 2018, principalele surse fiind instituțiile cu atribuții în 
domeniul deșeurilor (Ministerul Mediului, Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului, respectiv documentele legislative 
(Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, Strategia Națională 
de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020), rapoartele de mediu 
elaborate de acestea. Ulterior s-a realizat suportul grafic și 
cartografic, modelarea datelor și reprezentarea lor spațială 
fiind realizate cu ajutorul tehnologiei GIS. 

Arealul de studiu este reprezentat de zona montană a 
României (vezi fig.2). 

 

 
Figura 2. Arcul carpatic [7] 

 
Analiza situației existente privind gestiunea deșeurilor în zona 
montană a României 

Gestionarea efectivă a deșeurilor presupune mai multe 
etape, respectiv: colectarea (de la generatori casnici și non-
casnici), transportul, valorificarea și eliminarea acestora 
(principala modalitate de eliminare este în continuare 
reprezentată de depozitare), inclusiv monitorizarea acestor 
operaţii şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor.  

Categoriile de deșeuri care fac obiectul analizei sunt cele 
descrise de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
reglementarea activităților  de colectare și transport  fiind 
descrisă în  Legea  nr. 101/2006. 

 

 
Figura 3. Grad de conectare la serviciile de salubritate în anul 2012. 

Concepție grafică: Alexandru-Sabin Nicula 

Trebuie menționat faptul că un management eficient a 
deșeurilor este condiționat de un grad de acoperire cu serviciu 
de salubrizare de 100% (pentru toate județele țării, nu doar cele 
montane, obiectiv ce trebuie atins până în 2018). În continuare 
s-a analizat gradul de acoperire a serviciilor de salubritate în cele 
28 de județe montane, per total medii de rezidență, respectiv 
urban și rural, cât și defalcat. 

În județele montane, pentru perioada analizată, gradul de 
conectare la serviciile de salubritate (urban + rural) a variat pentru 
perioada analizată, după cum urmează (vezi fig. 3, 4, 5, 6, 7). 
 

 
Figura 4. Grad de conectare la serviciile de salubritate în anul 2013. 

Concepție grafică: Alexandru-Sabin Nicula 

 

 
Figura 5. Grad de conectare la serviciile de salubritate în anul 2014. 

Concepție grafică: Alexandru-Sabin Nicula 

 

 
Figura 6. Grad de conectare la serviciile de salubritate în anul 2015. 

Concepție grafică: Alexandru-Sabin Nicula 
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Figura 7. Grad de conectare la serviciile de salubritate în anul 2016. 

Concepție grafică: Alexandru-Sabin Nicula 

 
Se poate constata o evoluție pozitivă în ceea ce privește 

gradul de acoperire a serviciilor de salubritate în intervalul 
2012-2016, acesta fiind de  aproximativ 75% la nivelul anului 
2012, respectiv aproximativ 86% la nivelul anului 2016 (vezi fig. 
3, 4, 5, 6, 7). Județele cu probleme menținute pe toată 
perioada analizată, caracterizate de o slabă acoperire/ 
conectare la servicii de salubritate (34,8% - 60%)  au fost 
Vâlcea, Gorj, Mehedinți (vezi fig. 3, 4, 5, 6, 7). 

Dacă analizăm situația separat pe mediile de rezidență, la 
nivelul județelor montane, s-a constatat o creștere a gradului 
de acoperire a serviciilor de salubritate atât în  mediul urban, 
de la aproximativ 87% (în anul 2012) la aproximativ 95% (în 
anul 2016) (vezi fig.8), cât și în mediul rural, de la aproximativ 
60% (în anul 2012) la aproximativ 75% (în anul 2016) (vezi 
fig.9). 
 

 
Figura 8. Grad de conectare la serviciile de salubritate în mediul 

urban (2012-2016). Concepția grafică: autorul 

 

 
Figura 9. Grad de conectare la serviciile de salubritate în mediul 

rural (2012-2016). Concepția grafică: autorul 

Diferențele înregistrate între mediul urban și rural sunt 
cauzate de decalajele mari, preponderent economice, existente 
între cele două medii, decalaje care se reflectă în veniturile 
populației (ruralul fiind  predispus unor riscuri ridicate în ceea ce 
privește sărăcia și excluziunea socială). Trebuie menționat faptul 
că veniturile populației reprezintă un element esențial luat în 
calcul în elaborarea strategiilor de gestiune eficientă a 
deșeurilor, fiind utilizat pentru a determina gradul de 
suportabilitate al cheltuielilor aferente serviciilor de salubrizare. 

În ceea ce privește operațiunile de reciclare/valorificare 
materială, ponderea lor este redusă, conform datelor ANPM, la data 
elaborării PNGD (2016), la nivel național existând cca. 800 operatori 
economici autorizați pentru realizarea acestor operațiuni (inclusiv 
pregătirea pentru reciclare/valorificare a deșeurilor), repartizarea 
lor pe județe fiind următoarea (vezi fig.10). 
 

 
Figura 10. Operatorii economici autorizați pentru tratare și 

valorificare deșeuri [3] 
 

Se poate observa faptul că în județele montane numărul 
operatorilor este redus comparativ cu restul țării (este posibil să 
existe omisiuni în raportare) excepție făcând județul Timiș, unde 
numărul operatorilor economici autorizați pentru tratarea 
deșeurilor este mai mare.  

Problema cea mai mare care apare în managementul deșeurilor 
este reprezentată de operațiunile de eliminare ale acestora, la nivel 
național principala modalitate fiind depozitarea în depozite de 
deșeuri (conforme sau neconforme cu prevederile legislative). În 
zona montană, la finele anului 2018, existau 22 depozite de deșeuri 
conforme și 6 cu probleme majore (vezi fig.11). 
 

 
Figura 11. Depozitele de deșeuri în zona montană. Concepție 

grafică: Alexandru-Sabin Nicula 
 

Analizând informațiile ilustrate în figura 11, s-au constatat 
probleme în următoarele județe: Alba, Cluj, Caraș-Severin, 
Maramureș, Suceava și Vrancea, depozitele de deșeuri 
nerespectând normele europene în vigoare, fiind închise și/sau 
încărcate peste capacitatea proiectată (fără eliminarea 
infiltrațiilor, fără gestionarea și monitorizarea levigatului și a 
biogazului). 
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În aceste județe sunt în curs de implementare Sistemele de 
Management Integrat al Deșeurilor pentru a reduce și elimina 
impactul negativ creat de modul de gestionare al deșeurilor 
practicat la momentul prelucrării datelor pentru acest studiu. 
De asemenea trebuie avut în vedere faptul că odată cu 
schimbarea priorităților în ceea ce privește ierarhia deșeurilor, 
eliminarea prin depozitare este plasată la baza piramidei, ca 
ultimă soluție de gestiune, deziderat ce trebuie îndeplinit 
pentru a fi în concordanță cu acquis-ul comunitar. 

 
Discuții și concluzii 

Analizând situația gestiunii deșeurilor în zona montană a 
României, s-a observat că aceasta se confruntă cu o creștere a 
cantităților de deșeuri generate, cauzată de mai mulți factori 
care includ, modificarea comportamentelor de consum, 
activitățile de turism, practici ilegale de "dumping" ale 
deșeurilor, abandonării deşeurilor în locuri neamenajate sau la 
întâmplare, fapt ce duce la degradarea mediului cu implicații 
asupra sănătății umane și nu numai.  

Pentru perioada analizată, respectiv 2012-2016, s-a constatat 
că deșeurile nu sunt colectate separat, iar din cauza decalajelor 
economice  mari existente între urban și rural nu este colectată 
întreaga cantitate de deșeuri generată, în 2016 rata de colectare 
fiind in jur de 86% (target-ul este atingerea unui grad de 
acoperire cu serviciul de salubritate de 100% până în 2018).  

În ceea ce privește operațiunile de reciclare/valorificare 
procentul este unul scăzut, fiind preferată opțiunea eliminării 
deșeurilor prin depozitare. Depozitele trebuie să respecte toate 
normele de protecția mediului în vigoare, iar cele neconforme 
trebuie să fie închise în anul 2017. Cu toate acestea, în anul 
2018 au fost încă identificate depozite de deșeuri neconforme 
la nivelul zonei montane, în număr de șase, în județele Alba, 
Cluj, Caraș-Severin, Maramureș, Suceava și Vrancea.  

Se impun așadar o serie de măsuri de remediere a 
problemelor identificate prin implementarea unor instrumente 
eficiente de politică ale deșeurilor (economice, de reglementare, 
administrative, de informare), îmbunătățirea cadrului legislativ 
existent, întărirea capacității instituționale, monitorizarea 
permanentă a tuturor activităților relaționate cu gestiunea 
deșeurilor, toate aceste demersuri fiind absolut necesare 
sustenabilității zonelor montane fragile, dar nu numai. 
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Provocarea COVID pentru zona montană 

Premise 
Evenimentul COVID a cutremurat întreg sistemul 

economic – social – ecologic al omenirii și a arătat că relația om 
– natură este mult mai dură și mai complexă.  

Toate vocile privind starea lumii începând din anii 70 
încoace privind evoluția echilibrelor și dezechilibrelor în viața de 
toate zilele au fost în van. A venit momentul ”Pandemie 2020” 
care a oprit angrenajul. La fel ca și impactul Titanic – Aisberg, ne 
aflăm în etapa „post șoc” în care încercăm să cârpim vaporul 
civilizației cu soluții și paradigme vechi în speranța atenuării 
impactului și menținerii la / pe linia de plutire.   
 
Un ipotetic proiect de creare a lumii ”post COVID” 

O lume ”post COVID” presupune o schimbare radicală a 
paradigmelor. Cum va arăta o astfel de lume? Vom lua o foaie 
albă de hârtie și vom desena prima zi a societății post-moderne 
fără postulatele și axiomele economice – ecologice – sociale 
anterioare. Elementul de referință îl reprezintă tehnologia. 
Aceasta ne dă instrumentele de lucru și ne stabilește etaloanele 
de înlocuire a muncii fizice extenuante și neproductive cu muncă 
intelectuală generatoare de idei, soluții, rezultate, impact 
favorabil și util.  

Sursa de idei o reprezintă lecțiile învățate de fiecare țară 
la trecerea prin pandemie. În mozaicul de civilizații din întreaga 
lume planurile de supraviețuire au luat în considerare în mod 
substanțial particularitățile de cultură și civilizație care nu prea 
au fost relevante în procesul anterior de globalizare.  

Prima reacție este legată de modul în care 
naționalitățile (și statele) lumii au simțit solidaritatea celorlalte 
(vecine, cu ideologii similare, foste colonii, foste metropole, 
foști competitori, foști aliați,  

În prezent cele mai multe țări care își proiectează viitorul 
post-pandemie încearcă să impună aceleași modele de 
dezvoltare, aceleași paradigme de dominare. Deja apar semne că 
lucrurile nu vor mai fi a fel. Schimbările vor fi „în bine” și „în rău”. 

Vor fi stimulate  
(modificare în bine) 

Vor fi contestate  
(modificare în rău) 

Naționalismul se resuscitează Internaționalismul schimbă 
centrele de putere 

Cultura colectivistă (împreună) Cultura individualistă s-a 
compromis 

Culturile obediente sunt 
preferate deoarece răspund mai 
prompt la măsuri restrictive 

Culturile care se revoltă 
răspund greoi la planurile de 
reacție rapidă 

Culturile estice Culturile vestice 

Umanizarea tehnologiilor 
avansate 

Globalizarea sistemelor de 
comunicare (contestate, dar 
necesare)  

Modelul China - centrist se 
intensifică 

Globalizarea piețelor fără 
solidaritate 

Structurile politice 
internaționale se reorganizează 
și se restructurează 

Fragmentarea socială se 
adâncește (din cauza 
analfabetismului funcțional) 

 

Posibile modalități de funcționare a lumii 
Economic: 

Pandemia a desființat segmente mari din lanțurile de 
furnizare; ca urmare, se reduce circuitul de mișcare a banilor;  

O reducere mai acută a circulației banilor se datorează 
și reducerii cheltuielilor cu munca vie ca urmare a robotizării;  

POST COVID - Transformarea Pandemiei CORONA Virus în oportunitate de dezvoltare 

Al 5-lea ciclu Kondratieff – Schumpeter și-a început 
declinul;  

Șanse de reluare a activității le au domeniul alimentar și 
medical – farmaceutic. Dar, practicile din timpul pandemiei arată 
că sistemul de contractare s-a acutizat; circulă genți de bani, se 
semnează contracte de vânzare pe genunchi, se evazionează 
intens... Varianta cea mai gravă care se așteaptă va fi 
suprapunerea unei crize financiare globale cu o criză economică. 

În România nu se poate vorbi despre o economie coerentă. 
Cu 28% firme cu cifră de afaceri 0 (ZERO), cu 10% firme cu cifra de 
afaceri sub 100.000 lei, cu 20 de firma mari pentru fiecare județ (în 
Moldova) nu se poate vorbi despre economie. Societățile 
multinaționale care asigură majoritatea locurilor de muncă din 
sectorul privat nu fac publice rezultatele financiare. 
- informatizarea / digitalizarea: o virtute importantă a vremurilor 

noi ne plasează în plutonul fruntaș la nivel mondial: 
cunoaștem soft, hard, programe ingenioase, avem hakeri. 
Dar, informatizarea aparatului administrativ lipsește: fără 
soft, cu soft defectuos, fără operatori competenți. Cu 
jumătate de an în urmă Autoritatea Finanțelor Publice a 
avansat ideea să se revină la raportări financiare lunare pe 
suport de hârtie.  

- mediul de afaceri: este vremea creșterii sistemului e-comerț. În 
zilele pandemiei s-au remarcat comenzile de produse 
agricole livrate la domiciliu pe bază de comenzi on-line:  

Este de așteptat ca economie să capete din nou atribute 
de planificare, mai ales pentru o relație bună cu mediul 
înconjurător și exploatarea resurselor. 

Este de așteptat să se revigoreze industrii autohtone, dar 
pentru acesta educația să capete atribute vocaționale: la școală 
trebuie să înveți să-ți pui în valoare calitățile și talentele.  
- apare un slogan, „economia aproape de casă” este un fel de 

economie planificată ca în socialism, cu investitori locali și cu 
un lanț de furnizare mai scurt, mai simplu și mai controlabil, 
sub presiunea unui nivel de trai mai modest, cumpătat 
(aurea mediocritas).  

 
Social 

Componente socială este cea mai afectată de pandemie 
și post-pandemie. La nivelul redus la cote îngrijorătoare a 
natalității se cuplează nivelul catastrofal al mortalității, ceea ce 
destabilizează funcțional familia, comunitatea și națiunea,  
universul cultural.  

Munții Poiana Rusca; Ghelar 
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Provocarea COVID pentru zona montană 

POST COVID - Transformarea Pandemiei CORONA Virus în oportunitate de dezvoltare 

Simptomul cel mai acut post-pandemie este accentuarea 
decalajului social: cei bogați devin mai bogați, cei săraci devin 
mai săraci: s-a instalat și se accentuează analfabetismul 
funcțional, capacitatea de învățare la cerințele tot mai exigente 
ale robotizării și informatizării; operatorii de exploatare 
balansează pe intervale largi de pricepere între „stupid-user” și 
foarte competent în colectare prelucrare, validare date.  

Tehnologiile artizanale specifice economiei rurale, 
practicilor tradiționale trebuie să se alinieze la pachete complexe 
de exigență pe care fermierii la vor accepta cu greu.  

Nivelul de viață individual, în familie sau în comunitate 
trebuie să se restrângă în limitele nivelului de circulația a banilor. 

Educația și formarea profesională trebuie să se adapteze 
la un model vocațional pentru a face funcțional modelul 
propunerii de valoare care le-ar asigura supraviețuirea. Celălalt 
model de comerț guvernat de legea cererii și ofertei este 
confiscat aproape în totalitate de marile companii.  

- învățarea este separată de educație. Într-o lume în continuă 
schimbare fiecare cetățean trebuie să învețe pentru a 
cunoaște schimbările și noutățile, pentru a le utiliza și 
pentru a beneficia de pe urma lor; toată lumea trebuie să 
învețe: de la șeful statului, până la cel din urmă cetățean; 
dacă învățarea se face formal, aceste avantaje date de 
înnoire (nu de inovare) se vor risipi ca efecte și vor rămâne 
numeroase investiții sterile. 

- sănătatea: o virtute importantă a poporului român a fost 
risipită. Sănătatea se menține cu alimente sănătoase. Istoria 
de un secol ne arată că grânele țării au plecat pe toate 
meridianele lumii la preț derizoriu, iar noi ne-am hrănit cu 
surogate. Avem indicatori precari la expunerea la deversări 
toxice, la deficit de microelemente și oligoelemente, și la 
alte principii active decisive pentru sănătate; Programul de 
sănătate postCOVID schimbă total modul de interacțiune 
între oameni. 

- viața oamenilor și a comunităților va fi afectată de căderile de 
ofertă alimentară, cauzată de afectarea stării solului în marile 
bazine agricole mondiale. Diferența de preț va fi în 
continuare tot mai mare între produsele agricole naturale și 
cele forțate (chimic, genetic, microbiologic); cine își va 
permite va mânca „sănătos”, cine nu, se va adapta la situația 
din piață. Pentru că foamea este cel mai negru flagel. 

 

Ecologia 
Ecologia se află numai pe hârtie. Pe perioada crizei nu s-

a diminuat ritmul exploatărilor forestiere și se păstrează tăcere 
asupra destinației masei lemnoase. 

Reluarea unui program ecologic trebuie să înceapă cu 
replantarea peluzelor de-a lungul șoselelor și căilor ferate după 
ce au fost rase fără nici un motiv.  

Platformele chimice emit poluanți mai mulți decât în 
perioada de funcționare a lor în perioadele de glorie. Acum s-au 
deversat toate produsele chimice stocate prin depozite. 

Programele de ecologizare anteCOVID au fost 
compromise din start. S-au trecut fabricile și activele în 
proprietate privată, apoi au apărut finanțări pentru depoluare 
adresate numai firmelor de stat (măsura 4.2. de POR în 
perioada 2007 – 2013). 

Programul de ecologie postCOVID, dacă va exista așa 
ceva, presupune refacerea plantațiilor de arbori pe toate 
terenurile fără destinație.  
- regenerarea este conceptul cel mai potrivit pentru a cupla 

ecologia cu agricultura și științele biologice în favoarea 
mediului și comunităților. 

Modul de viață al oamenilor se va regla la un spațiu posibil 
acțional pe care fiecare persoană trebuie să-l gestioneze foarte 
strict. Acest spațiu depinde de pragul de bio-intimitate (distanța 
până la care un individ poate furniza emisii de salivă sau transpirație 
gazde de microorganisme agresive). Acest prag de bio-intimitate 
poate condiționa distanța minimă dintre două persoane la serviciu, 
sau în spațiul public. Dispar concertele sau manifestările cu mulțimi 
de oameni și se dezvoltă parcurile, grădinile, peluzele. Vor fi la mare 
căutare fermele, satele, zonele montane, „grădinile”, dar vor fi 
permanent vulnerabile la derizoriu. Le salvează impunerea unui 
standard al vieții și al demnității.    

Când mai vorbim despre postCOVID la nivel social, 
trebuie să luăm în considerare: 
- componenta culturală; numai un nivel ridicat al coeziunii sociale 

ne va permite să răzbim; altfel ne vom risipi după interesele 
altor seminții. Deocamdată constatăm un deficit major de 
coeziune națională pe care trebuie să-l recuperăm cu sau fără 
pandemie. Sindromul vibrației valorilor strămoșești este un 
element de referință care trebuie aplicat; 

- educația: școala românească trebuie să se raporteze la 
transmiterea valorilor, culturii și civilizației de la o generație la 
alta. Mai ales generațiile de după 1945 au avut probleme mari 
cu măsurarea și atribuirea valorilor deoarece au căzut în vidul 
creat la împărțirea competențelor între dascăli și părinți. S-a 
pus accent exagerat pe obiecte care nu au legătură cu valorile 
practice și cu valorile culturale. Au fost referințe importante în 
comunitățile din Transilvania care s-au risipit; 

La trei căldări Piatra Neamț 

Lacul Veselaru Piatra Șoimului 
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Provocarea COVID pentru zona montană 

POST COVID - Transformarea Pandemiei CORONA Virus în oportunitate de dezvoltare 

Politicile 
La acest capitol nu se pot pune în evidență evoluții, 

deoarece ceea ce se practică în România nu este politică.  
- politica are doi poli echilibrați: creatorii de valoare (gândirea 

liberală) și distribuitorii de valoare (socialiștii); avem? NU! 
- politica se face în favoarea cetățenilor; Octavian Paler a definit 

Războiul româno – român (relația dintre stat și cetățean; 
- politica economică nu încurajează mediul economic. Rezultă 

din exigențele fiscale și din reglementările tacite. O creanță 
rezultată din rotunjiri produce taxe și dobânzi. Dacă 
administratorul achită datoria, fiscul descarcă numai taxele 
și penalizările, dar nu lichidează și datoria, care produce în 
continuare taxe și penalizări. 

- formele de încurajare a antreprenoriatului sunt firave: se face o 
promovare intensă pentru câteva sute de proiecte pe an pe 
tema înființării de noi afaceri; dar, în termen scurt de la 
acordarea primei tranșe, beneficiarul este obligat să înființeze 
locuri de muncă. Dacă el este la primul contact cu lumea 
afacerilor, oare, cum va da de lucru și altor oameni? 

Există totuși un antreprenoriat performant rezultat prin 
dirijarea preferențială a unor resurse. Există antreprenori care 
au reușit să-și delimiteze fluxul de numerar. Ei sunt cei care au 
reușit să scape de amenințarea aplicării legii insolvenței. Dar 
pragul antreprenorial ca măsură activă de ocupare este departe 
de a fi atins. Acesta este precursorul economiei sociale și este 
necesară susținerea lui prin politici coerente și coerente.  

Politicile vor genera și vor adânci multe conflicte. 
Rămâne valabilă legea politică: „Istoria este scrisă de 
învingători”. Într-o lume plină de constrângeri concurențiale în 
care România a abandonat orice formă de rezistență, oare cum 
va regiza schimbări în favoarea cetățenilor ei? 

Etapele ieșirii din criza pandemiei sunt:  
a. rezolvarea crizei umanitare interne: demografia și migrația;  
b. definirea unui joc geopolitic orientat către independență (nu 

aservit);  
c. promovarea politicilor economice pe principiul cetățean 

bogat = țară bogată.   
În prezent mecanismul este de spoliere națională și 

plasamente în paradisuri fiscale. Astfel au fost amânate 
reformele economice. Când presiunea socială a crescut și s-au 
cerut îmbunătățiri ale nivelului de trai, acestea au fost aplicate 
prin îndatorarea statului pe piețele financiare și fără a solicita 
din partea categoriilor sociale angajamente exprimate prin 
indicatori de performanță identificabili obiectiv.  

Nu există competențe la nivel național pentru a se 
ameliora sistemul de dezvoltare socială și economică. Aceasta 
ne duce la constatarea că de fapt școala românească de științe 
economice și administrarea afacerilor nu produce valori.  

Pentru a acoperi aceste evidențe se folosește un limbaj 
de comunicare care ”să dea o notă optimistă”, ceea ce 
înseamnă că nimeni nu este dispus să recunoască deficiențele și 
să le îndrepte.  

Cei care doresc să păstreze nota optimistă, îi rugăm să 
răspundă la întrebarea dacă știu că România importă deșeuri 
pe care le ard pe câmp în preajma orașelor.  

În politicile contemporane un rol important îl joacă 
„mamuții” politici, economii de talia Chinei sau Statelor Unite 
ale Americii. Părerile sunt împărțite: unii susțin o tendință 
favorabilă deoarece dispun de mai multe orașe cu populații de 
peste 1,2 milioane locuitori, care acționează mecanisme de 
piață peste limita de profitabilitate (exponenții globalizării); alții 
susțin că acest mecanism se va disipa prin pierderea 
credibilității față de restul populației care nu locuiesc în 
aglomerările urbane menționate; 

Toate țările urmăresc „interesul național” (cu o 
excepție, România); într-o lume globalizată parțial, revenirea la 
interesul național lasă fără sprijin mecanismele globalizării deja 
intrate în funcțiune. 

Statutul României de membru la Uniunea Europeană 
amplifică nivelul și numărul riscurilor: mecanismele europene nu 
și-au atins pragul de funcționare autonomă; mai sunt diferenduri 
între statele învinse și cele învingătoare din Războiul Mondial, 
țările mai puțin dezvoltate sunt tratate ca state de mâna a doua 
(ex. la SUERD), stratificarea nivelurilor și ritmurilor de dezvoltare, 
corupția europeană (paralizarea activității OLAF), ezitări de 
implicare ale unor țări și discontinuități în infrastructură pe 
teritoriul european (autostrăzile din România). 

 
Impactul pandemiei 

Din cele prezentate mai sus rezultă că perioada posta-
pandemie se va desfășura în mai multe faze: 
- o fază inerțială, dată de mecanismele funcționale și 

cunoștințele verificate; 
- o fază de criză, când mecanismele rămân desincronizate și nu 

există resurse pentru reglajele fine; 
- o perioadă de revenire cu noi actori și noi soluții și mecanisme;  

Băile Herculane 

Voivodeasa 
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Provocarea COVID pentru zona montană 

POST COVID - Transformarea Pandemiei CORONA Virus în oportunitate de dezvoltare 

- o perioadă de tensionare între cei care se „scufundă” și cei 
care se ridică;  

- o perioadă, mai lungă de revenire la un mecanism eficient (cu 
totul altul față de modelul anteCOVID) și cu altfel de oameni 

Se va produse o selecție naturală a experților: 
- dispar părerologia, subiectivismul, relativismul; 
- cercetătorii, oamenii de știință își vor căpăta statutul special 

cuvenit și confiscat anterior; 
Lumea care se va naște va fi însetată de REAL; 
Adevărul, sprijinit de știință, va redeveni, va fi la loc de 

știință; vor dispare știrile false, teoriile conspirației, „eu așa cred”. 
Omul postCOVID va fi mai detașat de proza zilei, aa fi 

preocupat mai mult de sănătate, somn, odihnă, alimentație.  
Se va echilibra balanța care are, pe de o parte, pasiunea 

și „dolce far niente” (plăcerea de a nu face nimic), iar pe celălalt 
braț, cariera și rutina inoculată; 

Dar, amprenta cea mai puternică la omul postCOVID va 
fi restabilirea unei forțe invizibile:  
- în societatea premodernă a funcționat religia ca simbol al fricii 

ancestrale; pe aceasta s-au construit mecanisme de reglare, 
de disciplinare, de cumpătare, de astâmpărare; 

- în societatea modernă, ateismul a uzurpat poziția religiei și a 
scos din pălăria magicianului noțiunea de libertate; această 
libertate, cuplată cu hedonismul, a generat o stare de criză 
între caracterul limitat al resurselor și un drept, argumentat 
subiectiv, de acces la consum exagerat; 

- un cerc cu diametrul de 1,5 m, purtat ca o muselină pentru 
marcarea limitei de distanțare socială (biointimitate);  

- un contor pentru cei care cad propriilor lor victime pentru că 
ignoră și nu respectă regulile.  

 
Concluzii. Propuneri pentru zona montană 

Pentru zona montană impactul COVID este mai redus. 
De ce este mai redus? 
- drumul liber mijlociu de interacțiune între oameni este mai 

mare și distanțarea socială este mai ușor de realizat;  
- drumul liber mijlociu de interacțiune între oameni este 

orientat pe direcții preferențiale impuse de specificitatea 
reliefului (pe văi sau pe trecători) și nu radial ca în zona de 
șes; 

- drumul liber mijlociu de interacțiune între oameni aste afectat 
favorabil și de altitudine. 

De pe acest avantaj se pot construi modele viabile 
postCOVID: 
- conceperea, elaborarea implementarea de proiecte de 

regenerare durabilă în care avantajul muntelui privind 
relația cu natura poate fi valorificat prin producții ridicate 
de materii prime necesare produsului montan: 
permacultură montană;  

- atragerea de fonduri pe propuneri competitive de investiții în 
zona montană prin care să se construiască motivații de 
revenire a forței de muncă activă: modelul de lanțuri de 
furnizare cu capacități de colectare, prelucrare, procesare 
corelate cu capacitatea de producție a terenurilor montane: 
terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri. Specializarea 
acestora pe specificul zonal: legume, fructe, fructe de 
pădure, plante medicinale, diversitate floristică în scop 
pastoral, ciuperci, animale de carne, animale de lapte;  

- construirea unei baze de negociere a României cu Uniunea 
Europeană pentru următorul PAC de includere a tuturor 
roadelor munților pentru exploatare și valorificare 
alimentară; definirea mandatului de negociere și selectarea 
echipei de negociere în favoarea României.  

- construirea unei baze de cercetare montană orientată pe 
performanță pe partea științifică și tehnologică; aplicații 
ferme ale bioeconomiei bazate pe cunoaștere;   

- construirea unui model specific de amenajare a teritoriului în 
zona montană pentru adaptare la aplicarea normelor de 
arhitectură și funcționalitate, și cu păstrarea elementelor de 
specificitate de cultură și civilizație montană;  

- atragerea resurselor umane pentru locuire în satele și orașele 
de munte și responsabilizarea lor în îndeplinirea 
standardelor minimale pentru gospodărie, comunitate, 
bazin hidrografic, regiune;  

- pregătirea resurselor umane din zona montană pentru 
specializări, vocații, administrare cu aplicare strictă în ariile 
montane;  

- construirea conceptelor de dezvoltare locală montană bazate 
pe modele de „district cultural”, favorabile extinderii 
economiei montane experiențiale și creative.  

 
Vine momentul în care zona montană se poate transforma în 

locomotivă a dezvoltării regionale!  
Oare, suntem pregătiți să fim „Fochiștii” ei? 

 
Dr. ing. CS III Vasile Avădănei 

- în societatea post-modernă aceasta accelerare a consumului 
în paralel globalizarea piețelor a creat iluzia unei fericiri 
terestre veșnice;  

- în societatea postCOVID a apărut psihoza agresiunii 
microbiene care necesită o disciplină și o prudență 
exagerată pe cărări sigure printre viruși și bacterii. Această 
experiență mondială va lăsa amprente adânci asupra 
comportamentului uman și a  

Pentru România era postCOVID va rămâne un episod cu 
statistici și cu puține învățăminte. Pentru că nu vom avea ce 
schimba.  

Vom schimba numai comportamentul. Și echipamentul: 
- un costum de protecție ușor din material sintetic grefat cu 

funcții chimice mortale pentru virus (de exemplu, cu clor); 
- un sistem de măști de unică utilizare pentru față și organele 

umede; 

Comuna Ceahlău Neamț 
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● Sub aparenta lui imobilitate, muntele este însăși mișcarea și 

ia formele cele mai diverse, cele mai seducătoare. El este 

imaginea vieții și totodată simbolul evoluțiilor spiritului 

omenesc. ANDRE THEURIET (1833 -  1907, poet, romancier) 

● Munții sunt marile catedrale ale pământului cu stâlpii de 

stânci, mozaic de nori, caruri de izvoare, altarul de 

zăpadă, cu bolți veșnic sclipitoare de stele. JOHN RUSKIN 

(1819 – 1900, scriitor, filosof);  

● Nu există doi munți care să se asemene; fiecare cu 

individualitatea lui, fiecare se schimbă fără sfârșit, după 

ora zilei, jocurile luminii, după vreme, după anotimp 

care-l învăluie, rând pe rând, cu ceață și lumină, zăpadă, 

verdeață și flori. ALBERT DAUZAT (1877 – 1956, lingvist); 

● Muntele, ca o cetate semeață și gigantică - își împlântă 

piscurile în hlamida albă a norilor. Stâncile de cremene și 

ochiurile tăcute de mare adăpostesc în umbra lor taina 

nașterii legendelor, a povestirilor și a basmelor.             

IANOS XANTHUS (1825 – 1894, ornitolog, prozator); 

● Orice munte este o cetate, mai mult sau mai puțin apărată. 

Unele nu s-au putut lua, altele, înainte de a se preda, s-au 

împotrivit unui lung șir de asalturi. Dar totdeauna trebuie 

să lupți cu piedici nenumărate și tocmai acestea constituie 

una din bucuriile ascensiunii munților. EUGENE RAMBERT 

(1830 – 1886, naturalist, scriitor);  

● Muntele inspiră simțiri grandioase. Când vezi văile și câmpiile 

întinzându-se la picioarele tale, drumurile, șerpuind ori în 

linie dreaptă, satele presărate de-a lungul lor, ai 

sentimentul unei țări. Descălecătorii au venit de la munte. 

GEORGE CĂLINESCU (1899 – 1965, scriitor, istoric literar); 

● De mult timp se pregătește o înțelegere între forțele 

primitive ale omului și acela ale munților; fericit cine știe să 

le împace. GOETHE (1749 – 1832, poet, scriitor, politician); 

● Acesta este așadar Muntele, despre care auzisem atâtea și 

al cărui zvon l-am acceptat ca o țintă de dor chiar și în 

visuri… Muntele era înaltul și adâncul și adaosul de 

oboseală proaspătă ce-o simțeam în sânge. Muntele era 

această priveliște în care intram tot mai adânc și care la 

rândul ei intra și ea în  mine. LUCIAN BLAGA (1895 – 

1961, filosof, scriitor); 

● Sufletele mari sunt ca și culmile înalte… Așa a fost acest 

munte colosal care s-a ridicat deasupra Italiei Renașterii 

și al cărui profil frământat îl vedem pierzându-se în zilele 

depărtării. ROMAIN ROLLAND (1866 – 1944, scriitor); 

● Viața este și ea o ascensiune. Pe măsură ce urci vezi mai 

bine, respiri mai puternic, ești mai stăpân pe tine HENRY 

BORDEAUX (1870 – 1963, scriitor, avocat); 

● Muntele invită la cugetare și faptă; șesurile la reverie.  

TUDOR VIANU (1898 – 1964, filosof, poet);  

● Porțile munților își deschid o lume nouă, o lume fără  de 

sfârșit. IOHN RUSKIN (1819 – 1900; scriitor, filosof); 

● Ca și pădurea, ca și oceanul, muntele este un educator 

tăcut care ne pune în fața noastră înșine. JAQUES 

CHEVALIER (1882 – 1962; filosof);  

● În liniștea munților s-a născut un suflet și o conștiință. În 

contact direct cu misterele naturii, oamenii au ajuns la o 

fină sensibilitate și o bogată viață interioară. OCTAVIAN 

GOGA (1881 – 1938; poet, politician); 

● Privirea oamenilor care urcă munții, cată totdeauna 

departe, limpede, profund ca privirea marinarilor în care 

se reflectă vastele orizonturi. GUIDO REY (1861 – 1935, 

scriitor, alpinist); 

● Muntele este acea parte a planetei noastre, „acoperișul 

lumii”, care se învecinează cel mai mult cu cerul. Pe 

creste  ne simțim parte integrantă din Univers. De acolo, 

fără să mai avem limita vederii, salutăm spațiile siderale. 

ALEXANDRU BALACI (1906 – 2002; scriitor). 

 

Culese și aranjate de  

Dr.ing. CS I Teodor Marușca,  

membru ASAS 

 

Montanisme 

 I. Definirea munților (de către personalități iubitoare de munte) 

Ștează în Apuseni 
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 Zona montană a României cuprinde 9 grupe de munți, 

conform legii muntelui nr. 197/2018 (anexei care face parte 

integrantă din această lege). 

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. 

Zona montană la care se adresează aceasta delimitare a 

masivilor montani, se definește ca fiind zonă marcată de 

specificitate, fragilă ecologic și defavorizată economico-

social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică, 

delimitată conform Ordinului Comun al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 97/19.02.2019 și 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

nr. 1332/14.03.2019. Conform acestui act normativ, 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 oraşe, 835 

comune. 

În anul 2019, a fost elaborată Hotărârea Guvernului nr. 

332/2019 (cu modificări aduse prin HG Nr. 997/18.11.2020) 
privind stabilirea componenței, atribuțiilor și 

responsabilităților Comitetului masiv și ale Consiliului 

Național al Muntelui. Conform acestei hotărâri, pentru a 

aplica politicile și strategiile de dezvoltare și protecție a 

mediului montan, se constituie un comitet de masiv la nivel 

teritorial pentru fiecare dintre cele 9 grupuri montane 

prevăzute în anexa la Legea muntelui, organism fără 

personalitate juridică, cu rol consultativ. Iar, la nivel 

național, se constituie Consiliul Național al Muntelui, cu rol 

consultativ, care va asigura cooperarea dintre Guvern și 

reprezentanții zonei montane, pentru implementarea 

strategiilor și politicilor sale specifice.  

Grupele de munți și județele aferente 

1. Grupa nordică 

Județele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Satu-Mare  

2. Grupa centrală 

Județele: Suceava, Harghita, Bistrița-Năsăud, Neamț, Bacău, 

Covasna, Mureș 

3. Grupa sudică 

Județele: Buzău, Brașov, Prahova, Vrancea, Covasna 

4. Grupa Bucegi 

Județele: Prahova, Brașov, Argeș, Dâmbovița  

5. Grupa Făgăraș 

Județele: Argeș, Vâlcea, Sibiu, Brașov 

6. Grupa Parâng 

Județele: Alba, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Gorj 

7. Grupa Retezat, Godeanu 

Județele: Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin  

8. Grupa Munții Banatului și Poiana Ruscă 

Județele: Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Mehedinți  

9. Grupa Munții Apuseni 

Județele: Bihor, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Sălaj  
 

Dr. ing. CS III Dănuț Ungureanu 

Delimitarea zonei montane (III) 

Sursa: Agenția Națională a Zonei Montane 

javascript:OpenDocumentView(330631,%206324888);
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Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea a II-a 

 
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 Nyon-
Lausanne 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. 

În primul rând, ușa de la intrare nu era închisă cu cheia, 

rămânând deschisă de la sfârșitul lunii septembrie de anul 

trecut, de când nu a mai fost locuită. 
În interior, toate în bună orânduială, electricitate, apă rece și 

caldă, duș, plită electrică, vase de bucătărie, cearșafuri curate, 

pături, prosoape, până și cafeaua cu zahărul lăsate de stagiarul 
de anul trecut! 

Nu-mi venea să cred cum toate acestea au fost neatinse, fără 
pază, situație care nu s-ar fi întâlnit la noi în astfel de locuri 

izolate. 

 
Începutul experimentărilor cu animale de la Vuissens  

La aproape 6 săptămâni de activitate preliminară la 

Changins, sediul stațiunii, a sosit momentul să plec la Vuissens, 
în munții Jura, să urmăresc pentru două luni în singurătate 

experiențele cu animale, în acest scop fiind angajat și plătit de 

ADCF (Asociația pentru dezvoltarea culturilor furajere). 
Asta, după o seară petrecută în familia colegului meu Jean Paul 

Revaz, inginer agronom la Secția de cultura furajelor, la fel ca Jean 

Paul Charles, în ziua de 28 mai, fatidică pentru majoritatea 
stagiarilor sau fastă pentru mine, când am urcat la munte. 

Prima mea grijă a fost să cunosc ce am de făcut în 

continuare, cum să prelevez probele de iarbă pentru 
determinarea substanței uscate și alte analize chimice, cum să le 

fac analizele botanice gravimetrice, cum funcționează gardul 

electric, motocositoarea și alimentarea cu apă a animalelor și 
alte detalii expuse de Jean Paul Charles, care m-a însoțit la 

câmpul experimental de la 1.100 m alt. din Domeniul Vuissens. 

Seara la ora 18 sosesc cu autocamioanele cei 28 de patrupezi 
necuvântători, prietenii mei de peste vară, însoțiți de tehnicienii 

secției noastre Besson și Coucet, oameni cu multă experiență în 
creșterea tineretului taurin. După debarcarea vițeilor, care erau 

masculi castrați în vârstă de 14 – 18 luni din rasa Simmenthal, și 

introducerea lor în parcele, m-am întors frânt de oboseală, cale 
de 16 km, pe motoreta „Sachs” până la Baza de cercetări La 

Frêtaz, unde locuiam. 

A doua zi de dimineață, pe frig, burniță și ceață, cu 30 
km/oră, viteza maximă a motoretei mele cu pedale, ajung după 

cca trei sferturi de oră la Vuissens și îmi continui activitatea 

conform instrucțiunilor primite în ziua precedentă și la exercițiul 
făcut la experimentele cu animale, aproape o lună la Changins. 

Suprafața experienței, împrejmuită cu gard fix, a fost de 6 

hectare împărțită în 4 sisteme de pășunat, și anume: o parcelă de 
1,5 ha pășunat liber, sisteme de câte 4 parcele, 8 parcele și 14 

parcele cu pășunat în rotație, fiecare cu aceeași suprafață, de 1,5 ha. 

În mijlocul experienței se afla un grajd demontabil din lemn, 
cu stabulație liberă și așternut de paie, cu o suprafață utilă de 

140 mp, împărțită în 4, câte grupe aveam, rezultând 5 mp pentru 

un animal. 
Pajiștea permanentă a avut o compoziție floristică bună, 

formată din 74% graminee perene (Poa trivialis, Phleum 

pratense, Festuca pratensis, Festuca rubra etc.), 13% 
leguminoase (Trifolium repens, Lotus corniculatus, Trifolium 

pratense etc.) și 13% alte familii (Taraxacum officinalis, Achillea 

millefolium, Alchemilla vulgaris etc.), toate, specii furajere, 
consumate de animale. 

Fertilizarea de bază anuală a fost de 68 kg/ha P2O5 (400 
kg/ha zgura lui Thomas cu 17% substanță activă) și 120 kg/ha 

K2O (200 kg/ha sare potasică cu 60% substanță activă). 

Pagini din viața oamenilor de munte 

Prima deplasare în munții Jura 

Spre sfârșitul lunii aprilie, am făcut o primă deplasare în 

staționarul „La Fretaz”, situat la 1.200 m altitudine în munții Jura. 

Pe traseu, din fuga autoturismului, am observat o specie de 

plantă cu frunze mari, abia ieșită din pământ, asemănătoare cu 

știrigoaia (Veratrum, album) din Carpați. L-am întrebat de Dr. 

Caputa cum de pajiștile de acolo sunt invadate de acea 

buruiană de locuri supratârlite. Am coborât din mașină și am 

remarcat că frunzele acelei specii sunt opuse față de știrigoaie, 

care are frunzele alterne. Pe loc, după observația mea și după 

nedumerirea mea, Dr. Caputa, care era un remarcabil botanist, 

mi-a spus că este Gentiana lutea (ghințura galbenă), din ale 

cărei rădăcini tuberizate prin fermentație alcoolică se prepară o 

băutură foarte apreciată, numită „gentiane”. 

La noi, această specie este destul de rară, fiind declarată 

monument al naturii, în vreme ce în munții Jura este foarte 

răspândită pe solurile formate pe calcare. 

Anual, toamna, muncitori sezonieri aduși din Italia recoltau 

rădăcinile ghințurei galbene în vederea preparării acelei licori 

bahice tradiționale. 

La baza de cercetare „La Frêtaz”, am adunat pietrele de 

calcar rezultate după dislocarea lor din sol, în vederea pregătirii 

terenului pentru o nouă experiență privind comportarea la 

altitudine a soiurilor de graminee și leguminoase perene, pe baza 

cărora se alcătuiesc amestecurile standardizate pentru fermieri. 

În continuare, am pichetat experiențele, iar colegul J.-P. 

Charles a semănat sortimentul de ierburi cu un mijloc mecanizat, 

respectiv cu o mașinuță autopropulsată dotată cu un repartizor 

de semințe conic, cu fante care, la o rotire completă, semăna o 

parcelă experimentală, după care se punea pliculețul cu semințe 

în continuare pentru a doua parcelă și așa mai departe. 

Într-o oră, s-a semănat o experiență, pentru care la noi era 

necesară cel puțin o zi cu reglarea normei de sămânță, 

curățirea cutiei după fiecare soi și alte greutăți de manipulare 

prin tractare la parcelele dispuse randomizat. 

Uimirea mea a fost și mai mare după ce am făcut cunoștință 

cu căbănuța de „La Fretaz”, unde urma să locuiesc după ce 

începeau experimentările cu animale de la sfârșitul lunii mai. 
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Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea a II-a 

Pagini din viața oamenilor de munte 

Pentru sistemul de pășunat 4, 8 și 14 parcele s-au aplicat 

180 kg/ha N substanță activă (nitrocalcar) repartizate în câte 60 
kg/ha, după primul, al doilea și al treilea ciclu de pășunat. 

Sistemul de pășunat liber, de referință, existent în 

majoritatea fermelor montane din zonă, a fost pe o singură 
parcelă cu 3 îngrădiri a câte 2 mp pentru determinarea 

producției și calității ierbii, care a fost fertilizată cu PK fără N și 

pășunată extensiv de către animale. 
Finalitatea experienței a fost de a determina prin producția 

animală (spor greutate vie) în câte parcele este mai economic 

să fie împărțită o pajiște folosită prin pășunat în rotație. 
Înainte de introducerea animalelor în parcele, se prelevau 

probe de iarbă prin recoltare cu secera în trei repetiții a câte 1 
mp și, la fel, după ce se consuma iarba din parcelă, se coseau 

resturile neconsumate de animale, stabilindu-se gradul de 

consum al producției de iarbă. 
Spre amiază, m-am bucurat de vizita Dr. Ian Caputa, care 

atunci s-a întors cu vești din România, unde în anul 1972 urma 

să aibă loc Reuniunea Grupul FAO pentru pajiștile de munte din 
Europa. După ce a văzut cum au început experiențele și cum 

mă descurc, seara la un pahar de votcă în cabana mea de 

reședință, în deplină singurătate, m-a rugat să-i interpretez, 
dacă știu, cântecul preferat „Pe Mureș și pe Târnavă” , auzit 

atunci de el, recent, în vizita de la noi. 

M-am bucurat să-i pot satisface dorința, personal aveam 
ceva voce, fiind, fără să mă laud, laureat pe țară ca solist vocal 

la un festival artistic studențesc. 

În zilele următoare, fiind tot frig și ploi, mi-am încropit din 
baloți de paie un fel de adăpost provizoriu. 

În pauzele dintre lucrările de recoltat pe teren, echipat total 

de ploaie, cu pelerină și cizme de cauciuc, mă retrăgeam în 
bârlogul meu friguros de paie, să citesc. 

Dar, cu regret, a trebuit încet-încet să demolez adăpostul 

meu din baloturi, întrucât am folosit paiele la așternut pentru 
animalele adăpostite de ploaia rece și, mai ales, de vânt. 

La început de iunie, J.P. Revaz mi-a adus salariul, care a fost 

de 600 CHF pe lună, pentru perioada cât am lucrat la Changins cu 
sâmbete și duminici libere, și de 900 CHF pe lună lucrată la 

Vuissens cu sâmbete și duminici ocupate cu luarea probelor de 
iarbă și supravegherea animalelor din experiențe. Salariul lunar 

al colegilor J.P. Charles și J.P. Revaz de aceeași vârstă și vechime 

în cercetare cu mine, care efectuau aproape aceleași activități ca 
stagiarii străini, erau atunci de peste 3.000 de franci elvețieni!! 

Pentru mine atunci, cei 900 CHF lucrați în munte echivalau cu 
cca 6.300 de lei românești, respectiv de aproape patru ori mai 

mare decât salariul meu de 1.600 de lei pe lună la plecarea în 
Elveția. 

Colegul și ulterior prietenul meu J.P. Revaz, văzând situația 

critică cu adăpostirea mea de vitregiile naturii la experiențele cu 
animale de la Vuissens, l-a informat pe Dr. Caputa, care a doua zi 

mi-a trimis un cort destul de mare care să mă ferească de ploaia 

și vântul reci. 
La rândul meu, din cea mai apropiată localitate, St. Croix, de 

la „Migros” mi-am cumpărat un aparat de radio portabil, o 

lanternă și o lampă de cort, care mi-au sporit confortul în 
„contumacie” lângă animalele mele. 

În ziua de 4 iunie, este adus un cântar pentru animale, care 

au fost cântărite la acest început de experiență, în continuare 
din două în două săptămâni și la finalul sezonului de pășunat. În 

după-amiaza acelei zile, temperatura aerului a scăzut sub 2 

grade Celsius și a început să ningă toată noaptea. 
Speriat pentru ce poate să se întâmple cu animalele mele pe 

o asemenea vreme cu strat de zăpadă, m-am dus cu motoreta de 

la Fretaz la Vuissens să dau fân și apă animalelor din adăpost. Pe 
traseu, deși eram bine îmbrăcat, am îndurat un frig tăios și 

pătrunzător. 

Paradoxal, bovinele fermierilor, în majoritate, erau fără 
adăpost în parcelele de pășunat și pășteau liniștite iarba 

neacoperită de zăpadă de sub molizi! 
De jos de la Changins, a sosit același J.P. Revaz, cât și, mai 

târziu, îndrumătorul meu, Dr. I. Caputa, care m-au liniștit și au 

avut cu mine o discuție foarte interesantă și utilă despre 
experiențele pe care le aveam de efectuat în continuare. 

 

La prins de muște hematofage 
După două zile cu zăpadă și topirea rapidă a acesteia, de la 

Universitatea din Lausanne a sosit o stație meteorologică 

semiautomată, care a fost instalată lângă cortul meu de la 
Vuissens. 

Scopul respectivei stații a fost să se măsoare temperatura și 

umiditatea aerului cu un termohigrograf la care se schimbau 
săptămânal graficele, un pluviometru cu care se măsurau 

precipitațiile căzute și un heliograf pentru înregistrarea duratei 

insolației. Alături de această stație, s-a montat o capcană 
„Malaise” de mărimea unui cort, pentru prins insectele care 

zburau în zonă și care deranjau animalele în sezonul de pășunat. 

Întrucât nu aveau pe cine mai responsabil să prindă, să le 
pună în eter de două ori pe zi la 7 dimineața și 7 seara și să le 

expedieze insectele săptămânal la Laboratorul de zoologie al 

universității, m-au găsit pe mine, străin și slab de înger, să le fac 
această operațiune de prinzător de muște, ca sarcină de serviciu, 

un sezon întreg de pășunat. 

Pe baza datelor adunate privind speciile de muște 
hematofage și dinamica zborului acestora în funcție de starea 

vremii înregistrate de stația meteo, s-au elaborat produse 
chimice repelente care, aplicate pe pielea animalelor, alungau 

muștele, efectul fiind acela că animalele erau mai liniștite la 

păscut și dădeau lapte mai mult. 
Pentru munca mea de-o vară, directorul Muzeului zoologic al 

Universității din Lausanne, Prof. Jaques Aubert, mi-a mulțumit în 

mod deosebit și nu știu dacă m-a și citat sau pus autor la vreun 
articol științific al universității, cum ar fi fost normal. 

Sat elvețian de munte 
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