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OMULE

Despre CE-MONT, despre Noi

Eu sunt căldura căminului tău
În timpul înghețatelor nopți de iarnă
Eu sunt umbra binefăcătoare, care te
apără
Împotriva soarelui dogorâtor de vară
Eu sunt șarpanta acoperișului locuinței tale
Și lemnul mesei pe care mănânci
Eu sunt patul în care te odihnești trudit
Și lemnul din care construiești corăbii
Eu sunt mânerul sapei cu care cultivi ogorul
Eu sunt lemnul porții casei tale
Eu sunt lemnul leagănului copilăriei tale
Și lemnul care te va primi în sicriu
Eu sunt pâinea bunătății
Eu sunt floarea tinereții
OMULE, ASCULTĂ-MI RUGA!
Nu mă distruge

Cercetarea montană se adâncește tot mai mult. Prin efortul cercetătorilor se
descifrează taine ale munților, de dau soluții privind valorificarea resurselor, se
cercetează manifestări și consecințe ale fenomenelor globale: poluare, climă, efect de
seră, stratul de ozon.
Un front consistent de cercetare îl reprezintă managementul montan.
Tranziția de la societatea modernă spre societatea post-modernă implică mutații
profunde mai ales în domeniul mobilităților care lasă ariile montane nelocuite și
permită o maree a sălbăticirii pe o biodiversitate afectată de impactul factorului
uman: restrângerea pășunatului, despăduririle, reconfigurarea relației pradă prădător, transferul bolilor de la animalele domestice la cele sălbatice.
Pe partea dezvoltării sociale și economice problemele care se cer rezolvate
sunt legate de alimentație, de alimente sănătoase, de introducere a tehnologizării și
digitalizării montane. Se cere înțelegerea fenomenelor demografice și a migrației
forței de muncă într-un spațiu eterogen în ceea ce privește cultura și civilizația
Suntem chemați să tranșăm o nouă paradigmă: a. dacă omul de la munte
muncește pentru a-și câștiga existența; b. dacă omul de la munte muncește pentru a
păstra un echilibru ecologic pentru mai multe generații de acum încolo. În prezent
percepția este că resursele sunt consumate „hulpav”, ca și cum nu există ziua de mâine.

Prof.univ.dr.doc.ing.
Stelian Munteanu
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Oameni buni! Veniți-vă în fire!

Editorial
Cultura și viața spirituală a românului între economie și ecologie montană
MOTTO
„Principala nevoie la care răspunde cultura este identitatea
individuală și de grup. Suntem cine suntem prin limba pe
care o vorbim, prin moștenirea istorică și prin valorile,
tradițiile, și obiceiurile pe care le împărtășim, prin creația
literară, artistică și filozofică în care ne-am format”
(Mircea Malița).

1. Puterile antropice ale cunoașterii
Sociologii consacrați, precum Pitirim Sorokin de la
Harvard și filosoful și psihologul contemporan Ken Wilber
(fondatorul Institutului american de Studii Integrale) afirmă că,
putem cunoaște realitatea pe trei căi: (vezi pe larg: Ken
WILBER, Eye to Eye: The Quest for the New Paradigm, Anchor,
Garden City, NY, 1983):
a. prin „ochiul simțurilor” (știința empirică);
b. prin „ochiul rațiunii” (filosofia, logica, matematica);
c. prin „ochiul contemplației” (practica spirituală sistematică și
disciplinată).
Aceste valori cognitive sui-generis sunt realități în sine,
cu legile și caracteristicile lor, care nu pot fi reduse una la
cealaltă, ci presupun onorarea și cultivarea tuturor celor trei
„ochi” în mod egal. (Kyriacos C. Markides, Muntele Tăcerii. În
căutarea spiritualității ortodoxe, trad. din limba engleză de
Anca Irina Ionescu, Ed. Herald, București, 2020, p. 20).
Când „ochiul contemplației” a fost izgonit, persecutat și
chiar „scos” și înlocuit cu „ochiul simțurilor”, când metodologia
spirituală și cultural-tradițională a fost eliminată din metodele
de cercetare științifică, atunci s-a produs dezechilibrul în cadrul
civilizației umane, societatea devenind vulnerabilă, fără repere,
anemică, hedonistă și atrofiată din punct de vedere moral,
generând atâtea revoluții violente, războaie catastrofale,
ideologii rasiale, comuniste, naziste, fasciste și culminând cu
Holocaustul devastator, și, mai recent, cu globalizarea himerică
și cu neo-marxismul în „devălmășie”.
Deci, „corpul social” nu trebuie să pună întrebarea:
„cine contribuie mai mult la binele societății economice?”,
adică piciorul să spună mâinii: „nu am nevoie de tine”, nici
ochiul nu poate spune urechii: „nu am nevoie de tine, mă
descurc singur”, și nici rațiunea inimii: „nu am nevoie de tine,
pentru că ești prea naivă și sentimentală”.
Esența vieții spiritual-culturale constă în faptul că,
ființele omenești și comunitățile sociale se evaluează, nu în
funcție de contribuțiile strict economice și doar de utilitatea lor
practică pentru societate, ci pe baza a ceea ce sunt fiecare în
parte. (Idem, ibidem, p. 61-62).
Utilitarismul pragmatic distruge diversitatea și frumusețea
creativă a omului și a unei comunități, întrucât respinge tradițiile și
se ghidează doar după rezultatele pozitive și empirice.
2. Raportul dintre economie montană, ecologie și tradiție
cultural-spirituală
Dimensiunea tradițional-cultural-spirituală a unui popor,
ca formă dinamică ce creează, unifică și păstrează tot ce-i viabil
din trecut, înglobând necontenit tot ce prezentul produce
economic sub impulsul ei este vitală și de neînlocuit, deoarece
câtă tradiție națională este, atâta specific național este în
economia, arta și cultura unui popor. (Petru COMARNESCU,
Kalokagathon, Ed. Eminescu, București, 1985, pp. 215-216).
Nu voi face o analiză antropologică culturală doar a
muntelui, în editorialele ce urmează, ci voi prezenta principii

axiologice ale unei culturi și tradiții durabile, care ilustrează
diversitatea și întăresc identitatea națională, economică și
spirituală a unui popor. România va crea o economie ecologică
durabilă și va îngloba, cu discernământ, tot ce prezentul
economic actual oferă la nivel mondial, întrucât gospodăriile
țărănești montane și de câmpie folosesc încă, în mod
tradițional, îngrășăminte naturale, nepoluante, pasc turmele în
munți, folosesc metode naturale străvechi, pentru conservarea
alimentelor și a produselor montane etc.
În acest context, tradiția ecologică montană tradițională
românească ar putea fi considerată, fără teama de a exagera,
un precursor al conceptului actual numit Green Deal, care
trebuie continuat și actualizat cu echilibru înțelept între
conceptul modern de ecologie și economie și între oportunitate
și necesitate, și nu doar de dragul de a fi în pas cu „politica
verde globalistă”, sau de a executa o comandă dată de „sus”,
fără o analiză economică minuțioasă la nivel regional și local.
Acest lucru se impune imperios, mai ales într-o epocă a
consumerismului, a profitului economic cu orice preț, a
înmulțirii alarmante a populației în țările subdezvoltate, versus
îmbătrânirii și scăderii populației în țările dezvoltate, a
migrației, a super-tehnologizării, a digitalizării, a unei economii
de piață fără limite și din ce în ce mai globalistă, în locul unei
economii de piață socială și tradițională, și mai ales într-o eră
Covid-19, care va genera, cu siguranță, o creștere a numărului
de oameni săraci, vulnerabili și expuși social.
Cu toate că, globalizarea este o „himeră” și poartă
„numele nimicului”, sub forma în care este susținută și
promovată frenetic la nivel politic mondial, ea nu poate fi
evitată, însă, poate fi încetinită cu mijloace democratice,
spirituale și culturale, specifice fiecărei țări, cu speranța că, mai
târziu, ar putea fi redirecționată și „transfigurată”, spre folosul
local, după principiul: „global gândit, dar acționat după
interesul local”. (Georgios MANTZARIDIS, Globalizare și
Unversalitate. Himeră și adevăr, București, 2002, p. 20).

3. Tradiția și spiritualitatea, forme ideale și forțe motrice a
unei economii naționale durabile
Artizanii mondializării știu prea bine că, piedicile cele
mai mare pentru ei sunt: tradiția, spiritualitatea și cultura
popoarelor, care reprezintă dimensiuni dinamice importante
ale economiei unei națiuni și energiile identitare specificului
național, greu de penetrat, motiv pentru care nu le-au
enumerat în rândul celor 17 obiective ale economiei durabile –
Agenda 2030.
Spiritualitatea, tradițiile și cultura unui popor reprezintă
pilonii de stabilitate, forța motrice a unei economii durabile, de
putere economică și perenitate socială, de care ar fi trebuit să
se țină cont la elaborarea unei Agende economice de o
asemenea dimensiune.
Un om spiritual, cult și cu viziune economică „interpune
între mediul extern și organismul său fizic o dublă armătură:
una sufletească [...] și una materială, care constă în
transformările materiale ale mediului [...],ceea ce omul incult și
animalul nu știu” să-și construiască o astfel de „casă”, pe când
omul spiritual și cult adaptează mediul cosmic la mediul social și
economic, spune Constantin Rădulescu Motru (C. Rădulescu
Motru, Personalismul energetic și alte scrieri, Ed. Eminescu,
București, 1984, pp. 344-346).
Pe om dacă „îl scoți din religie devine o ființă neisprăvită
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patologia umblă pe aproape”; „[...] omul devine ființă isprăvită
prin religie. Omul se completează prin religie [...] și se cade din
destin fără religie [...], pentru că „trupul nu e trup dacă n-are cap,
sufletul nu e suflet dacă n-are Dumnezeu”; astfel, „omul este
ființă completă prin religie: aceasta e poate cea mai potrivită
definiție a omului”, spune marele filosof Vasile Băncilă (Vasile
BĂNCILĂ, Opere, vol. IX, Sistem de filozofie. 4. Filozofia religiei.
Filozofia sărbătorii, Ed. Istros, Brăila, 2014, pp. 248-249.
În creștinism patrimoniul natural se întrepătrunde armonios
cu patrimoniul antropic, în duh de rugăciune liturgică, atunci când
se roagă: „pentru buna întocmire a văzduhului, pentru
îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice...”.
Creștinul are compuse rugăciuni speciale pentru semănat, recoltat,
contra dăunătorilor, plecarea oilor la munte (transhumanța), etc.
Astfel, se formează o comunitate ontologică: universul ontologic și
natura ontologică; comunitatea cu pădurea, cu plantele, cu
animalele, cu cerul etc. (astronomia populară - vezi în Viața la țară,
de Duiliu Zamfirescu). Mircea Eliade numește acest gen de
„intervenție” a omului prin rugăciune pentru îmbelșugarea naturii,
„creștinism cosmic” (Dr. Sorin Lory BULIGA, „Creștinism cosmic în
lirica argheziană; Creștinism cosmic în opera lui Brâncuși și Arghezi”,
în: Epifania, nr. 50, Septembrie-Noiembrie 2019, Iași, pp. 153-165).
„Biserica reprezintă în tradiția răsăriteană o imagine văzută și
unitară a cosmosului, respectiv a întregii existențe [...] și ca o
imagine a Bisericii celeste (așa cum Templul lui Solomon era o
proiecție a Ierusalimului ceresc)” (Idem, ibidem, p. 159).
Marea legătură a românilor cu natura și cu cerul a creat un
folclor structural și nu unul formal și unic în lume, iar sărbătorile
religioase fac legătura între natură și metafizic într-o armonie
perfectă, ceea ce ne-a păzit de misticism întunecat, cu halucinații
cvasi-patologice, sau de raționalism rece și superficial, cum întâlnim
la unele popoare, chiar europene, iar la noi întâlnim un raționalism
major, cu patetism înalt, care se unește cu mistica hristică senină
(Vasile BĂNCILĂ, Opere, vol. X, Sistemul de filozofie. 5. Comunitățile
existenței: A. Comunitatea ontologică: Existența ca ființă. B.
Existența românească, Ed. Istros, Brăila, 2015, pp. 294.
Pe acest fundament de gândire și trăire s-a format o cultură
românească sintetică, deci „o sinteză a tuturor punctelor cardinale,
o cardinalizare a culturii spiritului, dar în simetria greco-romană și
transfigurarea getic-creștină” (Idem, ibidem, pp. 295-296). Această
simbioză și osmoză cultural-spirituală cu cerul, cu natura, cu
Cosmosul au dat marele personalități culturale, artistice și
economice ale României, de-a lungul istoriei sale.
„Carpații și pădurile răspândite până în lunca Dunării [...]
formau patria sihaștrilor, a celor mai cuvioși fii, rugători și
mijlocitori duhovnicești ai creștinilor noștri înaintea lui Hristos
[...]. În chiliile și micile lor schituri se adunau în vremuri de
restriște locuitorii de prin sate, iar în poienile din apropiere
păstorii își supravegheau și își mișcau în pas domol turmele de
oi. La ușile lor băteau credincioșii și uneori chiar domnitorii
învăluiți de necazuri pentru a le cere sfatul și rugăciunea, după
care se întorceau liniștiți și îmbărbătați”, spune Părintele
Dumitru Stăniloae (Ieromonah Ioanichie BĂLAN, Vetre de
sihăstrie românească, Ed. IBMBOR, București, 1982, pp. 6-7).
Deci, nașterea culturii și a tradițiilor populare, la poporul
român, s-au petrecut într-o strânsă legătură cu fenomenul
religios, în jurul cultului divin, de unde își trage și numele de
cultură, care s-au transmis din generație în generație, în scris
sau prin viu grai, formând astfel, tradițiile, folclorul și obiceiurile
creștine. Această înțelepciune a poporului român de a

Lacu Roșu
transfigura și nu de a reforma sau „demola” o tradiție l-a condus
pe drumul creației artistice, concentrată și exprimată în și prin
folclorul inconfundabil și unic în lume, așa cum spune Mircea
Eliade: „aproape tot ce a dat mai bun geniul românesc, până în
prezent, le-a dat la nivelul creației folclorice”. Astfel, patrimoniul
antropic creează o valoare conservativă a culturii, a
spiritualității, și a tradițiilor românești montane și agrare, care
sunt de interes comun, în context european și universal.
Comunitățile montane au dezvoltat în jurul nației și a
muntelui o frumoasă tradiție, care a păstrat „în spirit ceea ce a
fost bun în trecut” (Constantin Noica), armonizând moștenirea
primită cu „elementele caracteristice și naționale ale unui
popor” (Mihai Eminescu).
Numai sub aceste coordonate și valori perene putem
evita o cultură antinațională și postnațională, care pleacă de la
premisa: cum ar putea exista o societate globală fără o cultură
unică?, așa cum constatăm că, se promovează insistent în massmedia. Urmările acestei capcane și himere, frumos ambalate,
sunt vizibile din ce în ce mai mult, generând astfel, multă
sărăcie, depopulare, exod de forță de muncă, dezmembrarea
familiei tradiționale, renunțarea, pe alocuri, la cultura și tradițiile
noastre, scăzând dramatic calitatea vieții și demnitatea
persoanei umane.
Întrucât „identitatea nu se moștenește, ci se cucerește de
fiecare generație” (Claude Levi Strauss) este vremea să revenim la
matca spirituală și culturală a poporului Român, pentru a evita
dramele sociale și robia unei economii de piață fără limite.
În general viața culturală și cea spirituală a omului de la
munte în comparație cu cea a omului de la câmpie nu diferă
substanțial, însă, întrucât viața la munte este uneori mai grea
din cauza condițiilor climaterice și a izolării sociale, s-a dezvoltat
o tradiție spirituală și culturală mai nuanțată, în sensul că,
muntele este considerat simbolul suișului spre cele
duhovnicești, un mijloc de socializare comunitară, de odihnă și
refacere biologică, și chiar un reper al definirii identitare.
În Biblie cuvântul „munte” apare de 171 de ori și toate
arătările lui Dumnezeu s-au petrecut pe munte: „în munte
Domnul Se arată" (Facere 22, 14), în timp ce cuvântul „câmpie”
apare doar de 33 de ori. De aceea psalmistul David spune:
„ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu”
(Psalmi 120, 1).
Întrucât Dumnezeu acordă muntelui o importanță de 5
ori și ceva mai mare decât câmpiei, din punct de vedere al
prezenței și lucrării Sale, omul de la munte l-a imitat pe
Dumnezeu și-i acordă muntelui prețuirea cuvenită, dezvoltând
tradiții, obiceiuri, produse montane diverse și multe momente
de bucurie, specifice serbării muntelui.
Preot Dr. Docent, CS III, Mihai VALICĂ

Fascinația munților
Patrimoniul montan Cultural și natural – liant pentru o dezvoltare coerentă
1. Cadrul de acțiune
Experiența centrilor de inițiativă publică și privită din zona
montană scoate în evidență elementele de handicap natural și
social cu care se confruntă locuitorii comunităților montane și care
evidențiază un decalaj tot mai substanțial care riscă să nu mai
poată fi recuperat. Este necesară crearea unor instrumente și
soluții care vor fi puse la dispoziția generatorilor de politici și vor fi
transformate în strategii adecvate de dezvoltare care să
transforme zona montană dintr-un consumator de resurse, într-un
generator de dezvoltare durabilă.
Ne propunem să formulăm câteva elemente relevante și
să schițăm propuneri pentru o nouă abordare adaptată la cei
doi poli care tensionează dezvoltarea montană: pe de o parte
menținerea tradițiilor în coordonate vii și ca referințe ale
permanenței; pe de altă parte de racordare la procesele de
cristalizare a societății post moderne în care vrând-nevrând
trebuie să ne adaptăm și să trăim cu toții.
Să ne oprim să examinăm și să evaluăm două
coordonate fundamentale ale dezvoltării montane de ieri, de
azi și de mâine: natura și cultura. Ele se constituie în
coordonatele fundamentale ale dezvoltării din zona de munte.
Ele sunt sursele de valoare adăugată cu potențialul cel mai
ridicat și o speranță fundamentală de relansare către o viață
decentă a oamenilor și comunităților.

Această filtrare se face oricum între generații se
manifestă adevărate rupturi în ierarhiile de valori. Generația
prezentă dorește permanentizarea unor elemente valoroase.
Apoi vin generațiile următoare care reevaluează totul după
criterii proprii și determină schimbări majore în ceea ce inițial sa considerat patrimoniu.
Formele acceptate în prezent de prezervare a
patrimoniului cultural sunt: colecții, arhive, muzee, biblioteci,
situri de patrimoniu cultural.
Pe o axă temporală se constată ca elementele de
patrimoniu material suferă o depreciere continuă și solicită
costuri tot mai ridicate de restaurare sau revalorizare. Pentru
perioade mai lungi capătă importanță tot mai mare elementele
imateriale, viabile în planul comunicării. Această viabilitate este
susținută în mod determinant prin manifestări repetitive pe
cicluri sezoniere sau anuale într-un spațiu temporal nemăsurabil.
Patrimoniul imaterial ține de comunicare și suferă un
proces continuu de transformări în care unele elemente
sublimează altele se păstrează dar în forme tot mai estompate.
Se poate construi o scară evolutivă relativă a acestor elemente
astfel: relatare, istorisire, istorie, legendă, poveste, baladă,
refren (pe o scală de estompare de la detaliu la chintesență și
apoi o serie de volte ca un ecou tot mai slab).
Natura

2. Prezentarea problemei
Cultura
Elementele de patrimoniu se caracterizează prin
atribute deosebite de menținere în fața acțiunii distructive a
timpului, de memorie în forme, enclave și vestigii și de o
ritmicitate în manifestare temporală și spațială.
Ciclul de viață al proiectelor se poate completa pe
trendul final cu o etapă de integrare în memoria oamenilor și a
comunităților, etapa „muzeu”. În urma acestor abordări
dinamice, pe sensul sustenabilității se cern elementele cu
adevărat valoroase și rezultatele unor proiecte nu se risipesc ci
se integrează în memoria timpului și spațiului pentru a se
transforma fie în repere (ca elemente de referință istorică,
geologică, antropologică), fie în instrumente de operare pe
perioade mult mai lungi decât se spera la momentul creării lor.

Ciclul de viață al produselor

Este dreptul și meritul omenirii să beneficieze de
descoperiri sau de produse ale creativității care marchează salturi
în evoluția civilizației umane. Aspirația este de a se reține cât mai
mult. Apare, însă, un factor limitativ, legat de costuri prin care se
efectuează un reglaj destul de dur; o parte importantă din
elementele pe care dorim să le reținem devin un deșeu.

Această componentă generatoare de patrimoniu devine
importantă datorită situațiilor de criză. Valurile succesive de
industrializare, pe lângă urmări benefice imediate în viața oamenilor,
au generat importante dezechilibre naturale pentru refacerea cărora
sunt necesare eforturi în plan comportamental și în plan acțional. În
mod permanent se actualizează aspecte întunecate pentru viitorul
omenirii cum sunt alimentația, sănătatea, încălzirea globală și
schimbările climatice, biodiversitatea etc.
Problema este atât de gravă încât s-a ajuns la
inventarierea unor arii geografice mai mult sau mai puțin întinse
care prezintă caracteristici de stabilitate ecosistemică și o
predictibilitatea favorabilă unui mediu înconjurător curat asociat
cu viața socială și economică.
S-au nuanțat dihotomii de intervenție prin definirea și
delimitarea acestor arii și a elementelor caracteristice, dar și prin
evidențierea unor atu-uri pe care acestea le pot manifesta în
mod favorabil: nivel redus de afectare, capacitatea de regenerare
prin mecanisme naturale, facilități în întreținere și exploatare.
Natura este atât de generoasă în zona montană oferind
peisaje, provocări ascensionale, arii de expunere solară
diferențiată (piscuri, stânci de diferite forme, vegetație alpină,
păduri, pajiști). La ele se adaugă apele cu un spectacol bogat al
izvoarelor, cu puritatea lor sau salinitatea generatoare de
sănătate (echilibre osmotice). Aerul montan este de asemenea
un element de mare valoare pentru sănătate. Prin componenta
oblică a circulației aerului se facilitează accesul aerului ionizat
de la altitudine.
Zona montană
Elementele descrise se regăsesc din abundență în zona
montană și compensează în mare măsură alte elemente
deficitare în raport cu zona colinară și de șes. Ele trebuie luate
în considerare în ecuația dezvoltării ca furnizare și ca preț.
Punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural montan
devine o pârghie importantă și o resursă de dezvoltare de prim
rang. Desigur că poligonul de manifestare nu mai este nivelul
de nevoi fundamentale, dar societatea postmodernă are
elemente și mecanisme caracteristice de manifestare
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Fascinația munților
Patrimoniul montan Cultural și natural – liant pentru o dezvoltare coerentă
care determină intensitatea de manifestare: venitul mediu,
agenda de vacanță, rețelele de socializare, dorința de
cunoaștere etc.
Pârghiile cele mai potrivite de acțiune se bazează pe
elemente emoționale: nostalgia (amintiri, istorie, repere de
referință), stilul de viață sănătos (întoarcerea la produse
naturale pentru alimentație și pentru tratamente), educația
(cunoștințele, cultura generală, sursele de inspirație creativă) și
cultura (etica, valorile, plăcerea de a cunoaște).
Muntele reușește în mod deosebit să îmbine natura cu
cultura: în afara vestigiilor ne încântă locuri, trasee, zone care
sunt însoțite de legende, toponime, istorii etc.
3. Soluții aplicative
La momentul actual zona montană a României dispune
de mai multe pachete de elemente și instrumente de
patrimoniu cultural și natural care să o personalizeze. O parte
din acestea sunt inventariate și cunoscute, dar potențialul lor
este departe de a fi valorificat deplin. Vom trece în revistă
câteva dintre aceste elemente și vom sublinia elementele de
oportunitate ce vor putea fi valorificate:
Politici antreprenoriale
Din punctul de vedere al antreprenoriatului turismul
reprezintă o oportunitate deosebit de importantă. În funcție de
gradul de acoperire a nevoilor se construiesc servicii
complementare și se dimensionează din mers intensitatea de
manifestare cu ajustările necesare în funcție de sezon.
Domeniile în care se pot dezvolta inițiativele private
sunt: cazare, masă, tur operator, divertisment ”casnic”,
vizionare colecții, audiții, lecturi, expunerea la un peisaj
deosebit, antrenare în treburile gospodăriei.
Caracteristica principală a inițiativelor antreprenoriale o
constituie planificarea productivității și profitului. Recuperarea
investițiilor urmărește un calendar destul de strict.
Politici publice
Rolul administrației publice este deosebit de complex
începând cu accesibilitatea și încheind cu conectivitatea. De
aceea strategiile și politicile publice trebuie să conțină elemente
care să pună în valoare aceste atribute.
Elementele cheie care le materializează sunt:
- accesarea și manevrarea unor resurse financiare mai mari
decât celor accesibile sectorului comercial - antreprenorial.
- relația de proprietate pentru investiții pe arii mari.
- suport pentru atragerea factorilor interesați în structuri complexe
în care se pot manifesta atributele și mecanismele de
antreprenoriat, inovare, ocupare, participare la beneficii, etc.
- asigurarea unui mecanism de monitorizare și control;
- gestionarea bilanțului financiar pe analiza cost – beneficiu;
- proiecții financiare pe termen lung;
Politicile publice pot regla limitele de suportabilitate,
echitate și viabilitate în contextul dezvoltării durabile.
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Documentare
O serie de instituții aferente administrației publice sunt
determinate să se implice în cunoașterea, prezervarea și
valorificarea capitalului natural și cultural. În mediul
neuniversitar se manifestă mai puternic muzeul de istorie și
muzeul de științele naturale. Pe lângă ele se pot înființa și alte
instituții relevante pe ținte mai precise: administrarea ariilor
protejate, administrarea unui parcuri tematice.

Societatea cunoașterii oferă instrumente adecvate pentru
descifrarea tainelor și enigmelor, corelarea elementelor teoretice
cu cele practice, integrarea istorică, culturală, geografică între
înțelegerea trecutului natural și social, așa cum a fost, și
acceptarea lui ca premisă a unui prezent așa cum este și a unui
viitor cum se dorește a fi. Prezentul îl mai putem încă modela, iar
viitorul îl putem planifica, dar numai în coordonatele culturale și
naturale existente.
Enclavizare și integrare
Soluția de enclavizare teritorială pe premise istorice
devine justificată și motivantă. Scopul enclavizării este de a
prezerva elemente caracteristice sitului natural sau istoric ca
elemente de memorie recentă sau îndepărtată. Integrarea se
realizează prin folosirea ca resurse a elementelor relevante și
reluarea unor scenarii cu elemente de referință.
Cu cât enclava se ”învechește” cresc costurile de
delimitare. În schimb crește valoarea sa intrinsecă.
Mecanisme emoționale pentru consum.
Deși este greu acceptabilă în cadrul paradigmelor
culturale naționale, pregătirea naturii și culturii pentru consum
este inevitabilă. În schimb, ea devine generatoare de venituri,
care ulterior se vor putea investi în acțiuni de mentenanță.
- prin interacțiuni cu cele cinci simțuri, pe intervalele de
armonie,
- în contextul informațiilor prelucrate în asociere cu stimulii
senzoriali,
- în contextul memoriei fizice și intelectuale care au rol de
stocare, sistematizare și integrare.
Digitalizarea
Digitalizarea se reflectă în:
- nevoia de a împărtăși bogăția de resurse culturale și naturale
(fără a include exploatarea pentru producția de bunuri);
- suport pentru cercetare și investigare de la modul complex,
profesionist până la întocmirea de colecții de către copii
(impactul educațional);
- experimentarea unor modele noi de cercetare și analiză pentru
înțelegerea și interpretarea elementelor componente și a
relațiilor dintre ele;
- utilizarea de noi instrumente, medii, servicii suport,
- stocarea de informații sub formă de date, înregistrări audio video, modele 2D sau 3D;
- transformarea patrimoniului cultural și natural în active digitale
care pot aduce beneficii sociale și economice.
4. Concluzii
Abordarea dezvoltării montane pe suportul axelor de
referință natura și cultura generează noi asocieri conceptuale
generatoare de idei de nișă care o pot relansa foarte viguros.
Se deschid căi noi și diverse de explorare și exploatare a
potențialului montan.
Pentru punerea în valoare a elementelor de specificitate
privind patrimoniul cultural material și imaterial sunt necesare
în continuare acțiuni de explorare. Natura și cultura aduc o
importantă nișă pentru consumul produselor montane (bunuri și
servicii) dar investițiile sunt preponderent de natură publică.
Aceste particularități ridică valoarea de piață a
produselor comerciale montane.

Dr.ing. CS III Vasile AVĂDĂNEI

Parteneri ai CE-MONT
O noutate în cercetarea montanologică,
la care Centrul de Economie Montană a contribuit și va dezvolta un acord de cooperare util
CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ȘI PROMOVARE A LEMNULUI „SILVANIA”
(Comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrița Năsăud)
CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ȘI PROMOVARE A
LEMNULUI SILVANIA a fost înființat în data de 03.10.2019. În
anul 2020 a fost acreditat de MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ca singurul centru de cercetare privat cu activitate
de cercetare în domeniul lemnului, bioeconomiei și activităților
de management a amprentei carbonice.
CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ȘI PROMOVARE A
LEMNULUI SILVANIA promovează utilizarea lemnului într-un
mod sustenabil, ca parte integrantă a ciclurilor bioeconomiei
locale.
Bioeconomia acoperă toate sectoarele și sistemele care
se bazează pe resurse biologice (animale, plante,
microorganisme, produse din lemn și biomasă, inclusiv deșeuri
organice), precum și funcțiile și principiile acestora. Ea include
și interconectează toate sectoarele de producție primară care
utilizează și produc resurse biologice (agricultură, silvicultură,
pescuit și acvacultură); și toate sectoarele economice și
industriale care utilizează resurse și procese biologice pentru a
produce alimente, furaje, produse din lemn, construcții,
bioproduse, energie și servicii.
Bioeconomia pune accentul pe sustenabilitate și pe
circularitate. Aceasta va conduce la o reînnoire a industriilor, la
modernizarea sistemelor de producție primară, la protecția
mediului și la îmbunătățirea biodiversității.
O bioeconomie sustenabilă este necesară pentru a
construi un viitor neutru din punctul de vedere al emisiilor de
dioxid de carbon, în conformitate cu obiectivele Acordului de
la Paris privind schimbările climatice și a Pactului Verde
European (New Green Deal).
De exemplu, în sectorul construcțiilor, lemnul oferă
beneficii ecologice importante, precum și excelente
oportunități economice. Studiile arată că impactul mediu al
construirii cu 1 tonă de lemn în loc de 1 tonă de beton ar putea
duce la o reducere medie de 2,1 tone de emisii de dioxid de
carbon pe durata întregului ciclu de viață al produsului (inclusiv
utilizarea și eliminarea).
O bioeconomie locală durabilă este segmentul regenerabil al
economiei circulare. Aceasta poate transforma materialele
biologice în resurse valoroase și poate crea inovații și
stimulente.
Realizarea acestui potențial nu se va întâmpla de la
sine. Sunt necesare investiții, inovare, dezvoltarea de strategii
și implementarea unor schimbări sistemice care implică diferite
sectoare (agricultură, silvicultură, construcții, energie, pescuit,
acvacultură, alimente, industria bioproduselor). Aceasta
înseamnă că trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a
extrage oportunități din toate tipurile de inovare și de a le
transforma în produse și servicii noi pe piață, creând noi locuri
de muncă la nivel local - asigurând viabilitatea din punct de
vedere economic, punând accentul pe durabilitate și pe
circularitate.
Gestionarea durabilă a resurselor naturale, este mai
importantă ca niciodată în contextul actual, care este
caracterizat de intensificarea presiunilor asupra mediului și de
pierderea biodiversității.

Este necesară o acțiune rapidă pentru a se evita
degradarea ecosistemelor, pentru a restabili și a consolida
funcțiile ecosistemice, care pot crește securitatea alimentară și
a apei, și pentru a contribui în mod semnificativ la atenuarea
schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea prin „emisii
negative” și absorbanți de carbon.
Reducerea dependenței de resurse neregenerabile și
nesustenabile din surse interne sau din străinătate este vitală
pentru realizarea obiectivelor privind energia și clima, dat fiind
că bioenergia, în prezent cea mai mare sursă regenerabilă de
energie din UE, ar trebui să rămână o componentă vitală a
mixului energetic în 2030.
Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la
acestea s-a impus ca provocarea globală a acestei generații. În
cadrul Strategiei privind reducerile de emisii de gaze cu efect de
seră pe termen lung, o bioeconomie locală circulară și durabilă
este esențială pentru realizarea unei Europe neutre din punctul
de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, o
bioeconomie locală durabilă are un potențial ridicat de a
reduce emisiile de gaze cu efect de seră prin promovarea unor
practici de producție primară mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai active și mai durabile, precum
și prin consolidarea capacității ecosistemelor de a regla clima,
de exemplu prin implementarea unor inovații privind
sechestrarea carbonului în construcții din lemn cu durată de
viață îndelungată. Consolidarea competitivității și crearea de
locuri de muncă este un obiectiv central al bioeconomiei.
Aceasta oferă oportunități importante pentru noi locuri de
muncă, pentru dezvoltarea economică regională și pentru
îmbunătățirea coeziunii teritoriale. Bioeconomia locală are
potențialul de a constitui o sursă importantă de diversificare a
veniturilor pentru fermieri, silvicultori și pescari, precum și de
a stimula economiile rurale locale prin sporirea investițiilor în
competențe, în cunoștințe, în inovare și în noi modele de
afaceri.
Resursele biologice finite și ecosistemele planetei
noastre sunt esențiale pentru a hrăni populația umană și pentru
a oferi apă potabilă, locuințe, energie ieftină și curată. O
bioeconomie locală sustenabilă este esențială pentru a
combate schimbările climatice și degradarea terenurilor și a
ecosistemelor. Se va lua în considerare cererea tot mai mare de
alimente, furaje, construcții, energie, materiale și produse din
cauza creșterii populației la nivel mondial, precum și reducerea
dependenței de resursele neregenerabile.

Dezvoltarea unei bioeconomii locale circulare
durabile
va
stimula
competitivitatea
sectoarelor
bioeconomice și va sprijini crearea unor noi lanțuri valorice,
îmbunătățind în același timp starea generală a resurselor
noastre naturale. O astfel de bioeconomie va valorifica și se
va baza în principal pe resurse regenerabile durabile
disponibile la nivel intern și pe progresele înregistrate în
domeniul științelor, al tehnologiilor și al inovațiilor care
fuzionează mediile fizic, digital și biologic.
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Parteneri ai CE-MONT
O noutate în cercetarea montanologică,
la care Centrul de Economie Montană a contribuit și va dezvolta un acord de cooperare util
CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ȘI PROMOVARE A LEMNULUI SILVANIA
Comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrița Năsăud)
Realizarea unei bioeconomii locale circulare durabile
însemnă că prosperitatea noastră economică și sănătatea
mediului nostru se vor consolida reciproc.
Creșterea economică se bazează pe trei componente
principale: a) acumularea de capital – incluzând investițiile în
imobile, echipamente și resurse umane, b) creșterea
numărului populației și, implicit a forței de muncă, și c)
progresul tehnologic.
Legătura dintre domeniul Cercetare – Dezvoltare –
Inovare (CDI) și creșterea economică se bazează pe structura
unui model linear, susținut de ideea că activitățile desfășurate
de cercetători conduc la crearea de noi idei, care ulterior devin
noi produse, în legătură cu care sunt create procese de
producție și pentru care se creează planuri de comercializare
(marketing), conducând în ultimă instanță la crearea și
susținerea cererii pe piața relevantă. Acest model beneficiază
de susținerea empirică a corelației pozitive dintre cheltuielile în
CDI și nivelul dezvoltării economice măsurat prin PIB pe cap de
locuitor. Societățile orientate spre cercetare, dezvoltare și
inovare pot influența pozitiv strategia și rezultatele activităților
pe care le realizează în acest domeniu prin încurajarea, la nivel
individual, a propriilor angajați să exploreze și să adopte noi
modalități de a gândi.
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CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ȘI PROMOVARE A
LEMNULUI SILVANIA are în lucru un protocol de audit a
amprentei de carbon emise de operatorii economici din
toate domenii de activitate, precum și a Unităților
Administrativ Teritoriale. Astfel, până la începutul verii,
amprenta de carbon a acestora va putea fi determinată
interactiv prin intermediul aplicației online de pe site-ul
www.auditcarbon.ro
CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ȘI PROMOVARE A
LEMNULUI SILVANIA pregătește activități de management a
amprentei de carbon, activități menite pentru a reduce
amprenta de carbon în concordanță cu prevederile Pactului
Verde European (New Green Deal).
CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ȘI PROMOVARE A
LEMNULUI SILVANIA va asista operatorii economici și
Unitățile Administrativ Teritoriale pentru a produce
certificate de carbon printr-o schemă voluntară proprie,
activitate ce va permite asigurarea unei noi surse de venit.
Activitatea de management carbonic și generare a
certificatelor de carbon va fi disponibilă pe site-ul
www.certificatecarbon.ro

Cu Acad. Bogdan Simionescu – Vicepreședinte al Academiei Române, prof.univ.dr.H.C. Radu Rey, M.O. al AR și cu inițiatorul
Centrului de Cercetare, Inovare și Promovare a Lemnului Silvania (privat), ing. Emil Iugan, antreprenor și Vicepreședinte al
Forumului Montan din România, la sediul Centrului, din comuna Lunca Ilvei (2019)
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Abstract
Societatea în ansamblu se află într-o permanentă stare de
dezvoltare și evoluție, fiind prinsă în paradigma – dezvoltarea
impune dezvoltare. Cum energia este unul dintre principalii
piloni pe care se sprijină dezvoltarea societăților, aceasta a
devenit un subiect intens dezbătut.
Provocarea umanității de astăzi de a îndeplini obiectivele
dezvoltării durabile impune găsirea unor surse de energie
alternative celor convenționale, care să promită satisfacerea
nevoilor energetice fără a compromite resursele naturale și
mediul înconjurător.
Lucrarea își propune să identifice posibile soluții de
dezvoltare durabilă, care să se sprijine pe energia provenită din
surse regenerabile. Astfel, s-a considerat oportun ca zonele
montane, cu resursele de care dispun (apă, minerale,
regenerabile), să fie apreciate ca fiind posibile soluții de
dezvoltare sustenabilă. Caracteristicile zonelor montane oferă
posibilitate de valorificare a următoarelor surse regenerabile de
energie: eoliană, solară, hidroenergie, biomasă. Utilizarea
acestor resurse, împreună cu activitățile specifice acestor zone
(agricultură montană, zootehnie), pot dezvolta ecosisteme
montane rezistente și sustenabile, care să crească nivelul de
trai al populațiilor locale, dar, în același timp, care să participe
la îndeplinirea obiectivului global de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră.
Cuvinte cheie: resurse regenerabile, zonă montană, legislație,
dezvoltare sustenabilă, securitate energetică.

Introducere
Societatea supratehnologizată de astăzi îndreptată în
permanență spre evoluție și dezvoltare, cel puțin din
perspectivă economică, poate fi comparată cu „vampiri
energetici” 1. Această asociere datorându-se capacității umane
de a acapara „ce mai mare bucată de energie terestră, lăsând
fărâmiturile celorlalte milioane de specii animale care
populează planeta” (Sturloni, 2017, p:63). Mai mult decât atât,
creșterea demografică accelerată 2 caracteristică lumii moderne
pune o presiune enormă pe capitalul energetic.
„Ca indivizi, ne gândim în ce direcție să ne îndreptăm pentru a
atinge un nivel mai ridicat de prosperitate economică și calitate a
vieții, ce atuuri sau în termeni economici ce avantaje competitive
deținem pentru a ne atinge ținta” (Câmpeanu, 2014, p:9). Însă, în
drumul nostru spre atingerea acestor deziderate ne confruntăm cu
probleme ca: epuizarea resurselor, degradarea mediului, încălzirea
globală, creșteri ale emisiilor gazelor cu efet de seră, situații ce
deschid noi provocări pentru umanitate – dezvoltarea durabilă.
1

Expresie utilizată de Sturloni G. (2017), Planeta intoxicată. Cuvinte multe,
fapte puține, (traducere din limba italiană de Mariana Elena Loghin),
Editura Seneca, p: 63.
2
„În 1815, după 200 000 de ani de evoluție umană, populația mondială a
atins pentru prima oară cifra de un miliard de persoane. După nici un secol,
în 1930, deja se dublase. Astăzi suntem mai mult de șapte miliarde.”
(Sturloni, 2017, p:16)

Așadar, posibilitatea de soluționare a unora dintre probleme
pare a fi centrată în jurul energiei și a surselor de obținere a
energiei, și a strategiilor de valorificare a surselor regenerabile
(eoliană, solară, hidroenergie, biomasă, geotermală, mareomotrică).
„Pe măsură ce tehnologiile au progresat, sursele regenerabile au
devenit o parte tot mai importantă din mixul de energie la nivel
global, în special în sectorul energiei electrice și în zonele în care sau inițiat măsuri de promovare și stimulare a construcției de noi
capacități de producție” (Câmpeanu, 2014, p: 10).
Utilizarea surselor regenerabile în vederea obținerii energiei
este susținută atât de argumente socio-economice, cât și de
mediu. Principalele argumente de natură economică vizează
securitatea economică (prin reducerea dependenței de
importuri), prosperitate și creșterea competitivității economice.
Cât privește latura socială, se preconizează că utilizarea
resurselor regenerabile de energie va da posibilitatea creării de
noi locuri de muncă. Un alt argument de o deosebită
importanță, care, pe lângă susținerea dezvoltării economiei
mondiale, asigură și protecția mediului înconjurător, este lupta
pentru atenuarea schimbărilor climatice.
La nivel general, se apreciază că, prin caracterul nepoluant al
resurselor regenerabile, se poate produce energie „verde”,
reducându-se, în același timp, cantitatea emisiilor de gaze cu efect
de seră. Reducerea acestor emisii în atmosferă oferă șansa
omenirii de a nu încălzi planeta până la punctul în care lupta va fi
de supraviețuire și nu de evoluție și dezvoltare. Până acum
efectele încălzirii globale s-au resimțit la nivelul speciilor și al
ecosistemelor naturale vulnerabile, însă impactul asupra
comunităților umane sărace și vulnerabile, „cu mai puține mijloace
de apărare fie în fața impactului direct cum este pierderea
recoltelor, cât și în fața celui indirect cum ar fi speculațiile prețului
alimentelor”, (Sturloni, 2017, p:54) nu este deloc de neglijat. Prin
urmare, sursele neconvenționale de energie pot fi clasificate ca
fiind inepuizabile, la îndemână și pretutindeni, respectiv o posibilă
soluție a crizei energetice, dar și a crizei de mediu.
Lucrarea are drept scop identificarea oportunităților de
valorificare a resurselor regenerabile de energie în zonele
montane astfel încât populațiile acestor zone să beneficieze de
securitatea mijloacelor de trai într-un cadru natural și sănătos.
Pentru atingerea scopului propus se urmăresc obiective
specifice precum: a.) identificarea legislației europene cu privire
la utilizarea resurselor regenerabile de energie; b.) identificarea
legislației naționale cu privire la sursele regenerabile de energie;
c.) identificarea și analiza gradului de valorificare a acestor
resurse la nivel național; d.) sinteza și analiza oportunităților de
utilizare a resurselor regenerabile pentru dezvoltarea unor
ecosisteme montane sustenabile.

Metodologie
Obiectivele lucrării impun o cercetare exploratorie calitativă
secundară – documentare bibliografică, în vederea expunerii
teoretice a cadrului legislativ cu privire la utilizarea surselor
regenerabile de energie.
De asemenea, sinteza și analiza ne permit să identificăm
gradul de îndeplinire a țintelor stabilite la nivel politic, dar și
oportunitățile de valorificare a resurselor regenerabile pentru
obținerea de energie verde în zonele montane.
Așadar, subiectul abordat invită, din perspectivă
metodologică, la descriere, sinteză, analiză, dar și la
problematizarea generală a dezvoltării sustenabile.
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Rezultate și discuții
Politici și strategii europene
„Istoria măsurilor strategice globale de atenuare a
schimbărilor climatice în conivență cu energia are ca moment
principal de demarare anul 1997, când a fost încheiat Protocolul
multilateral de la Kyoto, iar de atunci Uniunea Europeană a
acționat ca lider global în acest domeniu” (Câmpeanu, 2014,
p:26). Protocolul cuprinde, printre obiective precum
consolidarea sau punerea în aplicare a unor politici naționale
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea
eficienței energetice, promovarea unor forme durabile de
agricultură și dezideratul de a dezvolta și folosi, pentru
obținerea de energie, surse regenerabile. Regăsim așadar, în
cuprinsul actului, și anume, articolul 2, aliniatul (iv), susținerea
legislativă a resurselor regenerabile, punându-se accent pe
„cercetarea, promovarea, valorificarea şi folosirea crescândă a
formelor noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor de
reținere a bioxidului de carbon şi a tehnologiilor noi, avansate,
favorabile protecției mediului 3.
De asemenea, politica Uniunii Europene în domeniul
energie bazate pe surse regenerabile (SRE), a demarat în același
an (1997), prin adoptarea Cartei Albe elaborate de Comisia
Europeană, o strategie comunitară și un Plan de acțiune pentru
dublarea ponderii energiei regenerabile în consumul de energie
brut al UE, de la 6% la 12% în anul 2010. (Câmpeanu, 2014,
p:30). Comisia Europeană consideră, în momentul adoptării
legislației, că o dublare a procentului privind consumul de
energie din surse regenerabile ar putea fi un obiectiv ambițios,
dar totuși realist (COM, 1997).
Odată cu aducerea spre dezbatere a surselor regenerabile de
energie, ca fiind o soluție sustenabilă de obținere a energiei, au
urmat multe alte politici susținute de Uniunea Europeană. În 2001
a fost elaborată Directiva privind electricitatea din surse
regenerabile 4 în cuprinsul căruia s-a stabilit că pentru a se asigura
o infiltrare sporită pe piață a energiei din surse regenerabile, toate
statele membre ar trebui să fie obligate să stabilească obiective
naționale orientative cu privire la consumul de energie provenită
din aceste surse. O altă directivă importantă este cea din anul
2003, Directiva privind biocombustibilii 5, aceasta vizează
promovarea utilizării biocombustibililor sau a altor tipuri de
combustibili regenerabili pentru înlocuirea motorinei sau benzinei
în transporturi pentru fiecare stat membru, în vederea îndeplinirii
angajamentelor privind schimbările climatice, securitatea
aprovizionării ecologice și promovarea surselor regenerabile de
energie. Directiva Surselor Regenerabile de Energie din anul 2009,
prin aceasta s-a stabilit cadrul comun pentru promovarea energiei
provenită din surse regenerabile. Devine obligatoriu obiectivul
național cu privire la ponderea totală a consumului brut și a
celei folosită în transporturi. Mai mult, stabilește reguli la
transferurile statistice între state, proiecte comune, proceduri
administrative, informații și instruire și acces la rețeaua
electrică a energie regenerabile, fixând în același timp, criterii
de sustenabilitate pentru biocombustibili și biolichide. Astfel se
stabilește ca până în anul 2020, 20% din consumul final total de
energie să provină din surse regenerabile, respectiv 10% din

energia folosită în transporturi. În anul 2018 (Directive (EU)
2018/2001) se revine asupra Directive Surselor Regenerabile de
Energie, moment în care se stabilesc noi obiective. Prin
adoptarea acestei directive statele membre se angajează să
ajungă la o pondere de cel puțin 32% a consumului final de
energie provenită din surse regenerabile până în anul 2030.
Cuprinde măsuri pentru diferite sectoare pentru a realiza acest
lucru. Include noi dispoziții pentru a permite autoconsumul de
energie regenerabilă, o țintă crescută cu 14% pentru ponderea
combustibililor regenerabili în transport până în 2030 și criterii
consolidate pentru asigurarea sustenabilității bioenergiei.

Figura 1. Cadrul legislativ european cu privire la utilizarea
resurselor regenerabile de energie
Sursă:https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/renewableenergy-directive/overview_en

De asemenea, odată cu Pactul Ecologic European (European
Green Deal), se susține dezvoltarea unui sector al energiei
electrice, care să se bazeze în mare măsură pe surse
regenerabile, și care să fie curat, sigur și accesibil (figura 2).
Pentru ca acest deziderat să poată fi realizabil se consideră
esențial să se asigure faptul că piața europeană a energiei este
pe deplin integrată, interconectată și digitalizată și că respectă
neutralitatea tehnologică (COM, 2019).
La nivel european, resursele regenerabile se bucură de
suportul legislativ, ceea ce poate însemna că „provocarea
energetică a viitorului apropiat va fi o cursă în doi între sursele
regenerabile și combustibilii fosili” (Sturloni, 2017, p:64).

3
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Protocolul de la Kyoto din 11 septembrie, 1997, Portal legislativ,
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA fis/26718,
4 Directive 2001/77/EC, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0077 &from=en
5 Directive 2003/30/EC, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0030&from=en

Politici naționale
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România și-a luat
angajamentul de a îndeplini obiectivele stabilite de aceasta cu
privire la energia provenită din surse regenerabile
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Figura 2 Pactul ecologic european
Sursă: COM(2019) 640 final

Deși, ca semnatară a Protocolului de la Kyoto, se angajează să
atingă obiectivele stabilite de acesta, printre care și aplicarea
unor politici naționale de reducere a emisiilor gazelor cu efect de
seră prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea surselor
regenerabile de energie, în perioada pre-aderării. Astfel că,
primul document legislativ național care susține valorificarea
surselor regenerabile este adoptat în 2003. De la această dată,
România dezvoltă un amplu cadru legislativ de susținere a
energie provenită din surse neconvenționale (Tabelul 1).
Prin adoptarea politicilor favorabile utilizării resurselor
regenerabile, România oferă cadrul corespunzător pentru luarea
unor decizii privind dezvoltării durabile, dar mai ales pentru
implementarea mecanismelor de producere a energiei „verzi„.
Obiectivele și țintele de atins, la nivel național, privind consumul
de energie regenerabilă sunt dictate de Directivele europene.
Prin urmare, România se angajează să atingă în anul 2010 o
creștere (de la 6% în anul 1995, la 12% în anul 2010) a ponderii
surselor regenerabile de energie în consumul total de energie la
11%, și în anul 2015 la 11,2 %. În ceea ce privește
biocombustibilii, pentru același an, obiectivul de atins era stabilit
la 5,75% procente în transporturi. De asemenea, România se
angajează să acopere până în anul 2020, 24% din consumul final
de energie, (deși ținta europeană era stabilită la 20%), respectiv
10%, în transporturi să fie acoperit de biocombustibili. Pentru
anul 2020, dacă ținta de 24% pentru consumul final de energie a
fost ușor de atins, dat fiind faptul că, încă, din anul 2010
ponderea consumului de energie regenerabilă era de 23,36%,
ajungând în anul 2019 la 24, 29%, pentru biocombustibili
atingerea ponderii de 10% a fost dificilă, deoarece în anul 2010,
aceasta era de doar 3,19%, în timp ce, în anul 2019 de 7,8%.

Tabelul 1. Evoluția cadrului legislativ cu privire la utilizarea
resurselor regenerabile (conform ANRE).
HG 443/2003 - pentru promovarea producției de energie
electrică din surse regenerabile.
HG 1892/2004 - pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei electrice din surse regenerabile.
HG 1429/2004 - privind aprobarea Regulamentului de
certificare a originii energiei electrice din surse regenerabile.
HG 958/2005 - pentru modificarea HG 443/2003 și pentru
modificarea și completarea HG 1892/2004 pentru promovarea
producției de energie electrică din surse regenerabile.

OG 22/2008 - privind eficiența energetică și promovarea
utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de
energie.
HG 750/2008 - pentru aprobarea Strategiei de ajutor de stat
regional privind valorificarea resurselor regenerabile.
HG 1661/2008 - privind aprobarea Programului național
pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea resurselor
regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 20092010, modificat prin HG 835/2010.
Legea 220/2008 - pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile, republicată MO
577/13.08. 2010, Modificată prin OG 29/2010.
HG 209/2009 - pentru aplicarea normelor metodologice de
aplicare a OG 22/2008, MO 263 din 22 aprilie 2009.
HG 1479/2009 - pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei electrice din surse regenerabile.
HG 835/2010 - privind modificarea Programului național
pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor
regenerabile în sectorul public pentru anii 2009-2010, aprobat
prin HG1661/2008, MO 574/12,08,2010.
OG 29/2010 - privind modificarea și completarea - Legii
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile.
Legea 139/2010 - de modificare și completare a Legii
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei electrice din surse regenerabile
OUG nr. 88/2011 - pentru modificarea și completarea Legii
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile.
Legea nr. 134/2012 - pentru aprobarea OUG nr. 88/2011 privind
modificarea și completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile.
OUG nr. 57/2013 - privind modificarea și completarea Legii nr.
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile.
OUG nr. 79/2013 - privind modificarea literei e) a alineatului
(6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile.
HG 994/2013 - privind aprobarea măsurilor de reducere a
numărului de certificate verzi în situațiile prevăzute la art. 6
alin. (2) lit. a), c) și f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile.
Legea nr. 23/2014 - pentru aprobarea OUG nr. 57/2013
privind modificarea Legii privind sistemul de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile.
HG 224/2014 - pentru aprobarea cotei de energie electrică
produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de
sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014.
HG nr. 495/2014 - privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de
la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
HG 620/2014 - privind prorogarea termenului de intrare în
vigoare a HG nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de
consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile.
10
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HG nr. 823/2014 - privind prorogarea termenului de intrare în
vigoare a HG nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de
consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile.
HG nr. 1.110/2014 - pentru aprobarea cotei anuale obligatorii
de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie,
care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate
verzi, pentru anul 2015.
HG. 1.104/2014 - privind modificarea şi completarea HG nr.
495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat
privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la
aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
Legea nr. 122/2015 - pentru aprobarea unor măsuri în
domeniul promovării producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea
unor acte normative.
H.G. nr. 1.015/2015 - pentru aprobarea cotei anuale
obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile
de energie, care beneficiază de sistemul de promovare cu
certificate verzi, pentru anul 2016.
H.G. nr. 113/2016 - privind modificarea alin. (1) al art. 3 din HG
nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat
privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la
aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovarea a producerii energiei din surse regenerabile de
energie.
HG nr. 1003/14.12.2016 - a fost publicată pentru modificarea
şi completarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și
condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru
promovarea cogenerării de înalta eficiență pe baza cererii de
energie termică utilă.
HG nr.1014/29.12.2016 - pentru aprobarea cotei anuale
obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile
de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin
certificate verzi.
OUG 24/2017 - privind modificarea şi completarea Legii nr.
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru
modificarea unor acte normative.
Legea nr. 184/20.07.2018 - pentru aprobarea OUG 24/2017
privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte
normative.
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 3/2020 - privind adoptarea
opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice și a
acțiunilor climatice - Stabilirea bazelor pentru o tranziție de
succes către o energie curată COM (2019)285.
Astăzi, strategiile energetice la nivel național urmează
aceeași traiectorie europeană. Provocarea fiind determinată de
țelul Uniunii Europene de a deveni primul continent neutru din
punct de vedere climatic. Acest obiectiv face parte din noua
strategie de dezvoltare a Uniunii Europene către o economie
verde și durabilă, în cadrul pachetului de politici și măsuri
„Pactul ecologic european”.

Acesta presupune o revizuire cuprinzătoare a acquis-ului
comunitar în domeniu 6. În acest sens, obiectivele Strategiei vor
fi de aliniere la țintele Uniunii la orizontul anului 2050, cu scopul
de a gestiona în mod echitabil tranziția sectorului energetic
românesc către producerea de energie curată, din surse
regenerabile 7.

Valorificare Resurselor regenerabile la nivel național
România dispune de o gamă destul de bogată de resurse
regenerabile. Din această categorie fac parte: energia eoliană,
hidroenergia, energia solară, energie geotermală și energia obținută
prin folosirea biomasei. Acestea sunt distribuite pe întreg teritoriul
țării și vor putea fi exploatate pe scară mai largă pe măsură ce
raportul performanță-preț al tehnologiilor se va îmbunătăți, prin
maturizarea noilor generații de echipamente și instalații aferente 8.
În „Raportul privind rezultatele monitorizării pieței de energie
electrică din luna decembrie 2020” este prezentată structura pe
tipuri de resurse a energiei electrice livrate în rețele de producătorii
cu unități dispecerizabile (ANRE, 2020). Se poate observa că
resursele regenerabile contribuie într-o proporție semnificative în
consumul energetic. Dintre resursele regenerabile, la nivel național,
apa oferă cel mai mare procent de energie valorificabilă, și anume
25,24%, aceasta fiind urmată de energia obținută cu ajutorul
vântului, 15, 62%, acestora li se adaugă biomasă care acoperă un
procent de 0,36 și energia solară cu 0,28% (figura 3).

Figura nr.3. Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice,
(conform ANRE, 2020)

România ocupa, în anul 2019, locul șapte în Uniunea Europeană
în ceea ce privește ponderea energiei electrice obținută din resurse
regenerabile. Cu toate acestea, domeniul resurselor regenerabile
face câțiva pași înapoi, (deși, cu valori peste media europeană și cu
obiectivele îndeplinite, respectiv cu ponderea energiei regenerabile
de 43,16% în anul 2015), astăzi ponderea energie din surse
regenerabile situându-se în jurul valorii de 41,50%.
Cu toate acestea, la nivel național, promovarea resurselor
regenerabile rămâne un obiectiv important în contextul tranziției
către o energie verde și curată. Astfel că, România și-a stabilit
obiectivul de a atinge o pondere a energiei din surse regenerabile în
consumul final brut de energie de 30,7%, în anul 2030, ținând cont
de particularitățile naționale, față de o pondere de 24,4% în 2020.
6

Ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri, Strategia energetică a
României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia%20Energetica
%20a%20Romaniei_aug% 202020.pdf
7 Idem
8 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Strategia Energetică a
României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia%20Energetica
%20a%20 Romaniei_aug% 202020.pdf
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Figura 4. Cota de energie electrică din surse regenerabile (% din
consumului total brut de energie electrică)
Sursă: https://ec.europa.eu/

Pentru atingerea obiectivelor SRE (o cotă de 30,7%)
propuse pentru anul 2030, România va trebui să dezvolte o
serie de politici şi măsuri menite deopotrivă să diminueze
consumul de energie, dar şi să încurajeze utilizarea SRE în
sectoarele relevante: încălzire și Răcire, Energie electrică şi
Transporturi, maximizând sinergiile dintre diferitele acțiuni
preconizate (Purece, 2020).

Oportunități de utilizare în zona montană
Importanța zonelor montane a fost recunoscută pe scară largă
și, potrivit ONU, ar trebui acordată o atenție specială protecției
mediului montan și dezvoltării societăților lor locale. (Katsoulakos
și Kaliampakos, 2013). Aceste zone sunt bogate în resurse
regenerabile de energie (Euromontana, 2020). Clima montană,
împreună cu unele caracteristici geografice și sociale ale spațiului
montan creează condiții favorabile pentru existența unui potențial
bogat de energie regenerabilă. (Katsoulakos și Kaliampakos, 2013).
Așadar, zonele montane, datorită caracteristicilor specifice
ale climatului, se caracterizează printr-un bogat potențial eolian,
solar, hidro, dar și din punct de vedere al resurselor de biomasă.
Katsoulakos și Kaliampakos, în anul 2013, argumentează că
potențialul ridicat al resurselor regenerabile din zona montană
este dat de viteza crescută a vântului la altitudini mari, creșterea
iradierii solare odată cu altitudinea, dar și de diferențele mari de
altitudine dintre sursa de apă și punctul de utilizare a energiei
hidraulice, care duc la creșterea puterii disponibile. Astfel,
precipitațiile, caracteristicile și relieful determină situații în care
zonele montane reunesc condițiile necesare producerii
hidroenergiei, în special pe instalații la scară mică. De asemenea,
zonele montane sunt bogate în biomasa, atât cea de proveniență
forestieră, cât și produse și reziduuri rezultate din agricultură și
creșterea animalelor, însă disponibilitatea ei depinde de
activitatea umană. Bogăția în biomasă se datorează suprafețelor
acoperite de pădure („aproximativ 60% din suprafața acoperită
cu păduri din România se găsește în zona montană” 9), și
activităților specific zonei montană precum zootehnia și sisteme
agricole de utilizare a pășunilor și pajiștilor.
Munții cu resursele de apă, minerale, dar și cu perspectiva
dezvoltării energiei regenerabile pot contribui la o dezvoltare a
zonelor montane în spiritul ideii de sustenabilitate. Odată cu
îndeplinirea deziderat de durabilitate poate fi îmbunătățit
nivelului de trai al populațiilor montane fără a afecta mediul
înconjurător.
9 www.madr.ro

De asemenea, dezvoltarea zonei montane pe fondul
energetic obținut din surse regenerabile, poate participa, în mod
considerabil, la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.
Așadar, resursele regenerabile alături de agricultura montană,
economie, educație etc., pot participa la dezvoltarea unui
„program de dezvoltare durabilă montană, program ce trebuie
pus la dispoziția locuitorilor, cu soluții pentru problemele lor
economice, sociale, ecologice şi cultural/spirituale. Mai mult, „în
orașele de munte se pot organiza sate ecologice […], soluție
adecvată mai ales pentru cartierele mărginașe şi suburbii,
transformate gradual în zone ecologice funcționale, capabile să
asigure în perimetrul lor, cât mai multe funcțiuni, evitându-se
transportul şi navetismul excesiv, promovându-se un stil de viață
sănătos şi apropiat de natură, preferat de oameni” (Ionașcu,
2013, p: 241). În felul acesta pot lua naștere ecosisteme montane
rezistente, diverse, sigure, conectate și adaptive (figura 5), care
să reprezinte o soluție la problemele și provocările globale
generate de creșterea demografică, securitate alimentară și
încălzirea globală. Zone care, cu ajutorul resurselor de care
dispun, să-și realizeze, la nivel local, toate produsele necesare
vieții fără a degrada mediul înconjurător. Regiuni, în cuprinsul
cărora, să se poată crea un echilibru între nevoile umane și
oferta resurselor naturale astfel încât să se promoveze
dezvoltarea sustenabilă. Acest echilibru definește conceptul de
securitatea mijloacelor de trai ecologice stabilit pentru prima
dată de către Biggs și colaboratorii săi în anul 2014.

Figura 5. Prezentarea generală a legăturii dinte apă-energiehrană în context montan.
Sursă:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/Iss
ue_Brief_Mountain_WEF_Nexus.pdf

Perspectiva unei zone montane sustenabile (conform celor
susținute de Biggs și colaboratori săi, în anul 2015 - un cadru de
monitorizare a obiectivelor de dezvoltare durabile este dat de
legătura apă-energie-hrană și mijloacele de trai), include
dezvoltarea unui sistem energetic durabil, în cadrul căruia
resursele regenerabile reprezintă unul dintre pilonii de sprijin.
Cu oportunități de valorificare în zona montană și cu
posibilitatea de a fi o soluție a dezvoltări durabile, resursele
regenerabile necesită atenție științifică, dar și legislativă.
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Pagini din producția științifică montană
Resurse regenerabile – Normative și oportunități de utilizare în zona montană
Mai mult, potenţialul zonelor montane de a oferi cantități
semnificative de energie regenerabilă, pentru societate în
ansamblu, trebuie să fie recunoscut şi recompensat
(Euromontana, 2020).
Prin urmare, ar trebui să existe politici și strategii de
valorificare a potențialului resurselor neconvenționale, care să
lege preocupările socio-economice de preocupările pentru
mediu.

Concluzii
Resursele regenerabile de energie beneficiază de suport
legislativ începând cu anul 1997. Până astăzi, domeniul surselor
alternative de energie a fost susținut prin diverse Directive, în
cuprinsul cărora s-au stabilit ținte și obiective clare pentru
anumite intervale de timp.
România prin aderarea la UE și-a asumat îndeplinirea
obiectivelor stabilite prin politicile elaborate de aceasta. Astfel,
datorită bogăției resurselor regenerabile din țara noastră
(eoliană, solară, hidroenergie, biomasă, energie geotermală) ,
aceasta și-a stabilit obiectivul de a atinge o pondere a energiei
din surse regenerabile în consumul final brut de energie de
30,7%, în anul 2030, ținând cont de particularitățile naționale,
față de o pondere de 24,4% în 2020.
Cât privește utilizarea resurselor regenerabile în zona
montană nu putem vorbi de o legislație specifică acestora. În
schimb, însă, putem considera aceste zone, prin caracteristicile
și climatul propriu, oportune pentru dezvoltarea unui sistem
energetic bazat pe surse regenerabile. Prin utilizarea acestor
resurse se poate crea posibilitate de atingere a stării de
securitate energetică a acestor zone. Mai mult securitatea
energetică alături de securitatea apei și securitatea hranei pot
dezvolta ecosisteme montane sigure și sustenabile, care să fie
un pilon de sprijin pentru dezvoltarea durabilă.
Îndeplinirea acestui deziderat – dezvoltarea sustenabilă a
zonei montane – necesită cadru legislativ și susținere politică
punctuală, inclusiv pentru utilizarea surselor regenerabile de
energie în zonele montane.
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Urgențe montane
Pledoarie pentru formarea Grupurilor de Acțiune Locale cu specific montan

Evoluțiile tehnologice au impus, în mod indirect, schimbări
managementul teritoriului. Elementele de bază în proiectarea
instalațiilor care asigură fluxurile pe lanțurile de furnizare iau
în considerare costul de investiție și productivitate. Costul de
investiție este transformat și transferat în credite de investiții
și ratele de rambursare. Productivitatea corelează costurile de
fabricație împreună cu prețurile de achiziție de la furnizorii de
produse și materiale semifinite (esența lanțului de furnizare).
Ca rezultat apar diferențele dintre venituri și costuri cu care
se formează valoarea adăugată.
Una din condițiile de bază este ca valoarea adăugată pe
fiecare verigă a lanțului de furnizare să fie mai mare decât
costurile cu investiția și recuperarea lor (rate, dobânzi,
amortizări etc.).
La punerea în practică a strategiilor de dezvoltare locală,
generatorii de politici din Unitățile Administrativ Teritoriale iau
în considerare capacitatea de furnizare a resurselor disponibile
(agricole, zootehnice, piscicole, forestiere), asociate cu grad de
prelucrare cât mai mare pentru a atrage o parte cât mai mare
din valoarea adăugată de pe lanțul de furnizare și de pe lanțul
valoric.
Practica europeană a arătat că din corelarea nivelului
tehnologic și capacitatea de furnizare de resurse (discutăm
aici despre producția de biomasă) bilanțurile dintre venituri și
costuri nu se pot închide în interiorul UAT. În aceste condiții
principala resursă economică a unui UAT nu mai este viabilă.
Resursele de pe teritoriul unui UAT asociate cu echipamente
performante nu ating pragul de rentabilitate necesar.
În aceste condiții, Politica Agricolă a Uniunii Europene a
înființat axa LEADER (LEADER = Liaison Entre Actions de
Développement de l'Économie Rurale) și a alocat resurse
financiare necesare dezvoltării locale într-un ansamblu de
ecosisteme locale: cultural, social, educațional, economic,
comercial, antreprenorial, civic, creativ – inovativ. Astfel, au
apărut în spațiul dezvoltării rurale Grupurile de Acțiune Locală
(GAL). Ele constrâng factorii interesați și autoritățile locale să
colaboreze.
Există deja experiența de două perioade de programare,
iar rezultatele sunt încurajatoare.

Harta Ariilor Montane de Dezvoltare (AMD) din
România
Sursa: Agenția Națională a Zonei Montane

Dorim să propunem pentru perioada de programare 2021
– 2027 o separare a GAL-urilor din zona montană, adică
formarea GAL-urilor din zona de munte exclusiv din UAT-uri
montane. Pentru aceasta avem o serie de argumente:
- la fundamentarea strategiei de dezvoltare montană s-a
făcut o grupare a localităților montane pe criterii de
proximitate pentru a răspunde mai bine provocărilor
sociale și economice. Au rezultat 65 de unități cu o medie
de 9,2 UAT. Ulterior am constatat că, plecând de la premise
diferite am ajuns la aceeași soluție, a grupării UAT-urilor în
Arii de Dezvoltare Economică și Socială (adică GAL-uri).
- situația agriculturii montane este mult mai grea decât a
agriculturii colinare și de șes. Acolo se aplică metode
agrotehnice performante și avansate. La munte aceste
metode nu se pot aplica, iar costurile sunt semnificativ
mai mari.
- a fost aprobată eticheta „produs montan” ca denumire
facultativă de origine care să ateste faptul că produsele
montane, mai scumpe, păstrează caracteristici de produs
sănătos, mai bogate în principii active. Acest atribut nu
poate fi realizat în colinar sau la șes deoarece există
fenomene de poluare a solului atât prin vectorul uman
(antropic) cât și prin vectorul transportului apelor
curgătoare (natural);
- eticheta „produs montan” ajută pe producători să negocieze
prețul prin propunerea de valoare (CANVAS) și nu prin legea
cererii și ofertei. De aceea este necesară o garanție a
provenienței atât ca resursă cât și ca loc de prelucrare.
Acestea sunt argumentele pe care le considerăm
convingătoare. În plus, pentru delimitarea GAL-urilor montane
nu sunt necesare modificări majore ale politicilor LEADER, ci
numai o nuanțare pentru adaptare. Cel mai important punct
câștigat este reabilitarea tehnologiilor artizanale.
Referințe bibliografice folosite:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grup_de_Ac%C8%9Biune_Local%C
4%83 , consultat 18.01.2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_entre_actions_de_d%C3%A9v
eloppement_de_l%27%C3%A9conomie_rurale
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... & Potter, C., 2008, Envisioning upland futures: Stakeholder
responses to scenarios for Europe's mountain landscapes.
Journal of Rural Studies, 24(1), 56-71.
Julien, P.-A. (2005), Entrepreneuriat régional et économie de la
connaissance, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy.
V. Avădănei, Alexandru-Sabin Nicula, Lidia Avădănei, 2018,
Legea muntelui - reflectată în viziune multidisciplinară, CICIA;
V. Avădănei, I. Surdu, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, 2019, Elemente
de fundamentare a managementului montan bazat pe
raportare la teritoriul ariilor grupate de dezvoltare, a 7
conferință Internațională - ESPERA 2020 „30 Years of Inspiring
Academic Economic Research – From the Transition to Market
Economy to the Interlinked Crises of 21st Century””, 27 nov.
2020, on line.
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Prietenii munților
Ovidiu Bojor – un titan al munților
Anul acesta Ovidiu Bojor a împlinit 96 de ani. Ne-am permis
să scoatem din lada de colecție un interviu din 2012 de la Durău
cu marele maestru despre experiența sa montană.

„Eu l-am descoperit pe Dumnezeu în munți“
Academicianul Ovidiu Bojor e unul dintre cei mai vechi si
mai cunoscuți tămăduitori prin valorificarea virțuților
secrete ale plantelor. Agil și optimist la vârsta sa venerabilă,
acceptă cu plăcere să ne răspundă la câteva întrebări pe
care, bănuind provocarea, le rostuiește în sprijinul susținerii
unor dimensiuni spirituale.
„Da, eu l-am descoperit pe Dumnezeu în munți. Eram în
Himalaya. Și m-am întrebat: aici era lăcașul zeilor? Am putut
pătrunde cu colegul meu nepalez. Era un munte sacru, deci
inaccesibil. Și la ora două noaptea, m-am trezit după primul
somn. Era o lună plină și bolta înstelată. Iar ghețarii, la 7.600
de metri, erau luminați ca ziua. Și m-am întrebat: Unde or fi
zeii? Și atunci mi-a venit în minte fuga după zei. Ce
înseamnă asta? Fuga după cunoaștere, fuga după
înțelepciune, fuga după bunătate. În momentul în care
urmăm calea zeilor, suntem aproape de ei; interesant, nu?
Ei fac un pas înainte. Și în permanență vom rămâne în urma
lor. E numai o aspirație, în cele din urmă. Semnificația
adevărată este aceea că muntele are un spirit. Pentru mine,
muntele este în primul rând cunoaștere.
Cu cât urci mai sus, cu atât orizontul se mărește, se
deschide. Mai faci un pas, vezi mai mult. Asta este adevărata
semnificație simbolică a orizontului cunoașterii. Orizontul
iubirii, orizontul înțelepciunii și al vieții veșnice.

Binele trupesc al omului este inseparabil de binele
spiritual. Prima condiție este iubirea. Iubirea fată de Creator
și față de alții, de cei din jur; începând de la furnică și până la
homo sapiens.
Iată Ceahlăul! Acum e înconjurat de nori. Dar să nu
uităm niciodată: ne ridicăm deasupra norilor și strălucește
soarele. Deasupra lor, soarele e veșnic. Această pregnanță a
spiritului economic face bine spiritului uman? Face bine cu o
condiție: aceea ca noi, încărcați de spiritualitate, de tradiție,
de istorie, de tot ce vreți, să transmitem celor din Uniunea
Europeană să învețe și ei despre aceste lucruri. Și atunci ne
vor putea înțelege. Eu m-am născut în orașul viorilor, la
Reghin și știu ce înseamnă vibrația și rezonanța“.
Ioan AMIRONOAIE
Monitorul de Neamț, 30 Aprilie 2012

Ovidiu Bojor
Membru al Academiei
de Științe Medicale

Montanisme
II. Dragostea de munte (exprimată de către personalități iubitoare de munte)
● Dragostea de munte își are rădăcina în frumusețea locului
de unde privești, în transparența aerului, în claritatea
cerului, în adâncul prăpăstiilor, în marea singurătate. Ea
izvorăște din senzația înălțimilor, din prezența
pericolului, din uitarea tuturor lucrurilor omenești.
GUIDO REY (1861 – 1935, alpinist, scriitor);
● Am îndrăgit clipele când, ajunși sus, ne strângem mâna
frățește și îmbrățișăm orizontul; am îndrăgit asprimea
elementelor naturii, ecoul iodlerelor, roșeața apusurilor,
modestia florilor alpine, marea de nori culcată la
picioarele noastre, foșnetul cetinii și susurul apelor….
ION COMAN (1920 – 2008, alpinist, gazetar);
● Noi rămânem recunoscători dragostei părintești a acestor
giganți auguști, munți sublimi, în care găsim adăpost la
inima lor senină, pașnică și profundă. JULES MICHELET
(1798 – 1874, istoric);
● Poezia vieții mele este muntele; restul nu-i decât proză.
GUIDO REY (1861 – 1935, alpinist, scriitor);
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● Iubesc codrul veșnic verde al bradului, iubesc culmile
neînfricate cu crestele dure, iubesc apele care murmură
curgând la vale, iubesc umila floare care de mii de ani
răsare în plai; iubesc veverițele zglobii și vulturii falnici;
iubesc oamenii înțelepți ai naturii. ANDREI PANDREA
(1936 – 2018, prozator, etnolog);
● Aș vrea să mor și să înfloresc în smirdarii munților… Aș vrea
să mor și să fiu rouă pe flori; aș vrea să mor și să mă
prefac în duh al izvoarelor. DUMITRU ALMAȘ (1908 –
1995, istoric, prozator);
● Muntele își merită oamenii pe care îi are. Am văzut inși
singuratici călătorind de zile întregi pe necunoscutele șosele
de zăpadă și întrebându-i dacă nu-i deprimă singurătatea,
m-au privit cu uluire. Au dreptate: nu sunt singuri, își au
muntele. EUGEN BARBU (1924 – 1993, scriitor);
Culese și aranjate de
Dr.ing. CS I Teodor Marușca,
membru ASAS

Prezentare de carte
„Problematica zonelor montane” - O carte de valoare necesară
Apreciere la lucrarea
«PROBLEMATICA ZONELOR MONTANE»
elaborată de către domnul dr. GHEORGHE IONAȘCU
România, pe întinsul ei, cuprinde trei zone cu un grad de
individualizare și identitate extrem de bine conturate: lunci –
câmpie, colinară – podișuri și montană. Ca pondere din
teritoriul național, cele trei zone sunt aproape egale.
Așa cum spuneam, fiecare dintre cele trei zone are
particularitățile sale bine individualizate. Fiecare din aceste
zone majore specifice României are elemente de caracterizare
pozitive și negative. Toate cele trei zone cu un potențial
extraordinar pentru sistemul socio-economic al României, dacă
particularitățile acestora (în mod individual) sunt cunoscute și
apoi puse în valoare.
Zona montană a României ocupă o pondere mare (cca.
34%) din teritoriul țării, cu un potențial formidabil de dezvoltare
și de contribuție la creșterea economică și socială a țării.
Pentru a ajunge la performanța pe care i-o dă
potențialul de care dispune din punct de vedere al resurselor
naturale și umane, trebuie cunoscute bine și trebuie să
beneficieze de o strategie și atenție specifică.
Trebuie știut, că pentru zona montană, nu se potrivesc
strategiile socio-economice elaborate pentru zonele de luncă,
câmpie sau chiar și cele pentru zonele colinare și de podiș. Dacă
luăm în atenție sectorul agricol în baza particularităților naturale,
în zonele de munte nu se potrivește sistemul de exploatații
agricole din câmpie (de obicei mari), cu un anumit tip de culturi.
Zona de munte este făcută pentru exploatații agricole
mai mici, mai cu seamă a celor de tip familial. Zona de munte
are, în general, o economie cu produse specifice bazate pe
resursele naturale și tradiționale cu un mare grad de identitate.
În zona montană, trebuie să se aibă în vedere și alte
elemente extrem de importante, precum:
● păstrarea habitatelor umane;
● conservarea valorilor naturale date de condițiile
pedoclimatice specifice;
● particularitățile comunităților rurale și chiar urbane din
zonele montane;
● valorile materiale și spirituale realizate de către locuitorii
zonelor montane de-a lungul secolelor și chiar mileniilor;
● interferența sistemelor socio-economice din zonele montane;
agricol cu silvic / agricol cu mediu etc.;
● specificitățile socio-economice ale zonelor montane

Țara Abrudului

Arieșeni

Lucrarea a fost distinsă cu Premiul „Anghel
Rugină” al Academiei Oamenilor de Știință din
România, 2019
PROBLEMATICA ZONELOR MONTANE
Conf. univ. dr. Gheorghe IONAȘCU
Cuprinsul cărții
♦ Cuvânt înainte,
♦ O carte de valoare, necesar; Apreciere de Prof.univ.dr.
Valeriu Tabără, Președinte ASAS,
♦ Protecția mediului montan;
♦ Satul și dezvoltarea rurală;
♦ Strategia de dezvoltare a zonelor montane;
♦ Cetățile dacice din munții Orăștiei – o prioritate națională de
protecție;
♦ Integrarea construcțiilor din zona montană în planurile de
urbanism și amenajarea teritoriului;
♦ Dezvoltarea durabilă a habitatului montan;
♦ Dezvoltarea durabilă a zonelor montane; împreună cu dr.
Daniela Antonescu;
♦ Dezvoltarea durabilă a județului Vâlcea;
♦ Reabilitarea așezărilor rurale;
♦ Mișcarea satului ecologic - Un mod de viață sustenabil din
punct de vedere ecologic, social și spiritual: autori Ross
Jackson, Ph.D., Chair, Gaia Trust, Denmark și Hildur Jackson,
LLB, co-founder, Gaia Trust;
♦ Asociația Națională Satul Ecologic Românesc (ANSER);
♦ Obiectivele fundamentale ale ANSER,
♦ Dezvoltarea montană și pacea socială; ,
♦ Macro-program pentru dezvoltarea montană integrată;
♦ Valoarea mediului rural montan românesc;
♦ Conservarea și revigorarea mediului rural montan;
♦ Schimbările climatice și habitatul uman montan;
♦ Peisajul montan;
♦ Securitatea alimentară a populației și munții;
♦ Elemente de dezvoltare urbanistică, regimul construcțiilor și
infrastructura tehnico-edilitară;
♦ Problematica riscului natural pentru habitate montane;
♦ Problematica zonelor montane;
♦ Probleme specifice ale amenajării teritoriului montan în
armonie cu mediul;
♦ Observații la Analiza socio-economică, context general PNDR;
♦ Mediul si dezvoltarea rurală în perioada 2014 – 2020 necesită
un management performant, iar muntele o atenție specială,
♦ Ecologia montană și rețeaua ariilor protejate din România;
împreună cu Dr. Biolog Adrian IONAȘCU,
♦ Rețeaua organizațiilor active pentru zona montană;
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♦ Dezvoltarea durabilă – cerință a lumii civilizate.

Prezentare de carte
Problematica zonelor montane - O carte de valoare necesară
Este important de știut, că Munții Carpați, cel puțin pe
teritoriul României, prezintă caracteristici distincte față de
structura altor lanțuri masive muntoase din Europa. Masivele
muntoase din Carpați au particularități distincte. Nu trebuie
omise preocupările pentru zona montană a României, parcurile
naționale, zonele protejate și a altor elemente specifice care
dau valoare arealului montan românesc.
Toate cele prezentate mai sus și altele la fel de
importante, sunt prezentate de către domnul dr. arhitect
GHEORGHE IONAȘCU, un om de știință profund atașat
problematicilor zonelor montane din România, într-o excelentă
carte – PROBLEMATICA ZONELOR MONTANE – care cuprinde o
serie de articole și comunicări științifice prezentate și publicate
cu diverse ocazii și manifestări științifice din perioada 1999 –
2018, toate având ca temă aspecte extrem de importante, din
vasta problematică a zonelor montane românești.
Aș enumera doar câteva dintre temele abordate și
dezvoltate în carte:
● Protecția mediului montan;
● Satul și dezvoltarea rurală – o mare problemă pentru toate
zonele montane ale României;
● Dezvoltarea durabilă a habitatului montan;
● Reabilitarea așezărilor rurale;
● Dezvoltarea montană durabilă și pacea socială;
● Valoarea mediului montan românesc;
● Conservarea și revigorarea mediului rural montan;
● Schimbările climatice și habitatul uman montan;
● Securitatea alimentară a populației din munți;
● Problematica riscurilor pentru habitatele montane;
● Ecologia montană și rețeaua ariilor protejate din România;
● Ecologia – știința casei. Pământul – casa noastră comună.
Autorul prezintă în carte și câteva analize de caz,
propunând soluții pentru aceste cazuri, precum Dezvoltarea
durabilă a județului Vâlcea, județ cu o pondere importantă (în
suprafața sa) a zonei de munte care are și elemente importante
de particularitate distinctă de alte zone montane.
În lucrare, autorul face nu numai prezentări ale unor
concepte sau o analiză a unor elemente de structură, zonală, ci
face și adevărate analize economice ale acestor zone specifice,
precum: „Potențialul socio-economic al zonelor montane din
Regiunea Cernăuți‟, rezultată dintr-un proiect complex de
cercetare finanțat prin Programul PHARE.
Dincolo de analizele unor problematici majore cu care se
confruntă zonele montane ale României, domnul dr. Gheorghe
IONAȘCU aduce în actualitate alte elemente care scapă vederii și
analizei factorilor de decizie. Mă refer la lucrarea „Cetățile dacice
din Munții Orăștiei – PRIORITATE NAȚIONALĂ‟. Este un semnal de
alarmă tras nu numai pentru ceea ce se întâmplă cu siturile
arheologice dacice din Munții Orăștiei, dar și cu alte astfel de locații
cu valori inestimabile pentru patrimoniul istoric și existențial al
poporului român, care sunt neglijate și lăsate în uitare.
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Cartea este disponibilă la Librăria AGIR, București

Mă bucur că am avut onoarea și privilegiul de a-mi
spune în scris gândurile și constatările despre lucrarea
„Problematica zonelor montane‟ elaborată de către un
excelent cunoscător al marilor și diverselor probleme cu care
se confruntă zonele montane de pe teritoriul României.
Lucrările științifice și punctele de vedere legate de
problematica zonelor montane, elaborate și prezentate în
cadrul diverselor întâlniri și dezbateri pe problematici montane
organizate de Forumul Montan din România, CFIDEC Vatra
Dornei, Euromontana, Institutul de Montanologie de la Cristian
– Sibiu, Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști
Brașov, Comisia de Montanologie din ASAS și altele prezentate
în diferite ocazii, toate sunt adunate în lucrarea cu genericul
„PROBLEMATICA ZONELOR MONTANE‟, lucrare aș putea
spune de referință a domeniului montan românesc.
Lucrarea elaborată de către dr. Gheorghe IONAȘCU
oglindește și este și o expresie a activității și experienței
dobândite din calitatea de înalt funcționar în Ministerul
Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, ca Director pentru
Mediu și Zone Protejate, calitate în care a coordonat
elaborarea Legii Zonelor Protejate nr. 5 / 2000, în baza căreia
s-au instituit toate zonele protejate cu patrimoniu natural,
inclusiv cele din zona montană.
Este important de făcut legătura dintre apariția acestei
lucrări, elaborată de către un specialist precum domnul dr. arh.
GHEORGHE IONAȘCU, și apariția legii și strategiei pentru zonele
montane pentru următorii 10 ani, cu o finanțare de un miliar
de Euro din Bugetul național. Această strategie și programele
care sunt cuprinse în ea pot fi îmbunătățite cu cele scrise de
către dr. arh. Gheorghe Ionașcu în lucrarea „PROBLEMATICA
ZONELOR MONTANE‟.
Nu pot decât să mulțumesc pentru oportunitatea
oferită pentru a analiza și a-mi spune punctul de vedere asupra
unei excelente și necesare lucrări care abordează din multe
direcții problematica montană din România.
Felicitări sincere autorului pentru realizare.
Prof. univ. emerit dr. ing. dr. h. c. Valeriu TABĂRĂ
Președinte al
Academiei de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu - Șișești‟
Membru titular al
Academiei Oamenilor de Știință din România
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Drept la OPINIE
În perioada 18 Aprilie-21
Decembrie 1969 am avut
ocazia să efectuez un stagiu
de specializare pe probleme
de pajiști montane la
Stațiunea
federală
de
cercetări agricole NyonLausanne din Elveția. Cu acest
prilej mi-am notat activitatea
și impresiile într-un jurnal.
După o jumătate de secol recitind acest jurnal m-am gândit
că ar fi de folos să împărtășesc și altora trăirile, impresiile și
învățămintele pe care le-am dobândit și m-au călăuzit în
întreaga mea viață de cercetător științific și practician. Doresc
ca aceste rânduri să îndemne tânăra generație din cercetare,
învățământ, gospodării montane și alți actori să contribuie la
îmbunătățirea stării actuale de înapoiere a praticulturii și
pastoralismului montan românesc.

Cercetări de etologie pastorală
În perioada însușirii termenilor în limba franceză pentru
examenul de cercetător științific și pregătirea plecării la
specializare în Elveția, am tradus capitole întregi din cartea
„Productivité de l´herbe” de André Voisin, un mare pratolog
francez. Atunci am fost fascinat de rezultatele asupra
comportamentului animalelor pe pășune și importanța acestui
studiu de etologie pentru realizarea unor performanțe animaliere
mai ridicate.
Rețin din concluziile autorului Voisin, care scria că vacile nu
sunt înscrise în vreun sindicat, dar în condiții optime de climă și
producție a unei pajiști își respectă cele 8 ore de păscut similare
cu munca, 8 ore de rumegat și 8 ore de odihnă.
În copilărie, plecam cu caii vara la păscut sau toamna mai
târziu păzeam vacile și bivolițele, după ce se încheia sezonul
normal de pășunat pe izlazul comunal, când mă minunam cu
câtă lăcomie și plăcere acestea rupeau iarba de pe pășune.
Astfel, în singurătatea mea de la Vuissens, ca să-mi umplu
timpul avut la dispoziție, mi-a venit ideea să fac observații de
comportament asupra celor 28 de capete tineret taurin din
câmpul experimental.
Pentru început, a trebuit să-mi stabilesc o metodologie de
lucru care să răspundă cât mai exact scopului propus, acela de a
măsura în dinamică durata păscutului, rumegat în picioare sau
culcate, odihnă în picioare sau culcate, somn și alte activități,
pe parcursul a 24 ore, pe pășune și în adăpost.
Ca să nu fiu pus în situație neplăcută de către colegii și șeful
meu de la stațiunea din Changins – Nyon, nu am spus nimănui
ce intenționez să fac până când nu am obținut primele rezultate
care să mă convingă că mă aflu pe un drum bun și corect, cu
privire la comportamentul animalelor mele din experiență.
Am ales să fac observații din sfert în sfert de oră, care s-au
dovedit a fi contraproductive mai ales pe timp de noapte la
lumina lanternei, când nu pridideam să fac rondul și
însemnările în caiet, circulând aproape continuu pe 6 hectare
de pășune la cele 4 grupe cu 28 de animale.
Între observațiile la un sfert de oră și cele la o jumătate de
oră, diferențele de timpi pentru activitățile animalelor au fost
destul de mici, astfel că am decis să le fac din 30 în 30 de
minute, având între două observații o scurtă pauză de odihnă.

Angajamentul meu la acest gen de observații de etologie
pastorală nu a fost deloc ușor, mai ales că după 24 de ore de
circulat pe câmpul experimental, nu aveam înlocuitor să mă pot
odihni. După o noapte „pierdută”, îmi continuam activitatea
până seara, înregistrând un minim de 36 de ore non-stop de
lucru. Și acum mă minunez cum de am putut face față la un
asemenea efort și nesomn, curiozitatea și plăcerea de a efectua
astfel de observații au învins oboseala firească a trupului și
spiritului, rezistență dublată de constituția și gena mea de
muntean din Apuseni, cu care am fost înzestrat.
După două luni, când s-a pus problema înlocuirii mele cu unul
dintre cei doi stagiari slovaci, eu am refuzat să cobor din munte
motivând că doresc să-mi continui personal observațiile începute
asupra comportamentului animalelor până la sfârșit de alpaj.
Decizia mea i-a surprins și pus pe gânduri pe șefii și pe colegii
mei, întrucât nimeni până la mine nu a solicitat să stea singur ca
un sihastru în izolarea autoimpusă cu animalele. Abia atunci,
neavând încotro, am deconspirat activitatea mea suplimentară
îndrumătorului meu, Dr. Jan Caputa, care m-a felicitat și
încurajat să-mi continui cercetările de etologie, fără să știu că
acestea sunt primele de acest gen din Elveția.
Concret, observațiile s-au desfășurat în 7 etape distincte,
respectiv debutul cu 8 ore pe pășune și noaptea la adăpost (2 4.06); 12 ore pe pășune, restul la adăpost (7 – 09.06); 18 ore pe
pășune, adăpost ziua 6 ore din cauza căldurii (11 – 25.06); 15 ore
pășune, 9 ore la umbră în adăpost (22 – 13.08); 18 ore pășune, 6
adăpost (24 – 13.09) intercalat cu 24 de ore continuu pe pășune
(26.08 – 19.09) în zilele noroase și, la final, 12 ore pe pășune și 12
ore la adăpost la instalarea frigului de la sfârșit de septembrie.
Au fost efectuate câte 3 serii de observații pentru fiecare
etapă pe timp senin și ploios, înregistrând 21 de zile în total, din
care 15 zile au fost pe parcursul a 24 de ore în cele 117 zile cât a
durat sezonul de pășunat în anul 1969 la Vuissens, între 29 mai și
22 septembrie.
Inițiativa mea de a efectua astfel de studii de comportament
al animalelor a fost bine primită și sprijinită de conducerea
stațiunii unde mi-am efectuat stagiul, nu cum s-a întâmplat la
noi în țară, când colegii și șefii de atunci m-au luat în derâdere,
motivând că cercetările de etologie animală pe pășune ar trebui
să le facă cei care fac cercetări științifice de creștere a
animalelor!
Prin observațiile de comportament asupra doleanțelor
alimentare și de odihnă ale necuvântătoarelor din respectiva
experiență, acestea mi-au răspuns în final cu cele mai mari
sporuri de greutate din cei 5 ani (1968-1972) cât a durat acest
gen de activitate, fapt ce confirmă importanța studiilor.
Patrupezii mei rumegători se sculau dis-de-dimineață,
matematic cu o jumătate de oră înainte de răsăritul soarelui,
pășteau intens 3 - 4 ore, după care se odihneau, rumegau și, în
general, mai pășteau 4 - 5 ore după amiază și, uneori, noaptea,
când aveau cca 2 ore de somn mai profund, cu 2 ore înainte de
răsăritul astrului zilei.
Pe timpul observațiilor, am avut și unele întâmplări
neplăcute, pe care le-am considerat până la urmă hazlii,
respectiv cu haz de necaz.
Grupele de animale din variantele cu 1, 4 și 8 parcele, în
general, erau mai liniștite și nu treceau peste gardul electric care
le limitau spațiul de păscut și mișcare. Animalele din grupa cu 14
parcele erau mai neliniștite, având dorința permanentă să treacă
în parcela alăturată, cu iarbă mai proaspătă.
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Într-o noapte, acestea au trecut peste gard, întrerupând
întreg sistemul de pază „electric”, astfel că și celelalte grupe
fără curent s-au unit și s-au răzbunat pe adăpostul meu
improvizat din pânză de cort.
Dimineața după acest eveniment, am introdus animalele în
adăpost, am repichetat parcelele de pășunat și am repus întreg
sistemul în funcție, după care am repartizat animalele la locul
lor în parcelă. Numai un animal veșnic nesătul din grupa cu 14
parcele mi-a ieșit adesea din parcelă să pască în vecini. Când
mă vedea, știind că este vinovat, trecea rapid la locul lui pe sub
gardul fix ce împrejmuia experiența. Să mai spună cineva că
animalele mele nu erau inteligente!
În final, am fost surprins să constat că aceste animale care
aveau la dispoziție o pajiște cu o productivitate ridicată au păscut,
în medie, tot 8 ore, ca și în cartea lui Voisin, ceea ce m-a făcut să
cred și mai mult că datele obținute de mine sunt corecte.
Când am prezentat o parte din aceste rezultate de
comportament pe pășune a animalelor, membrilor ADCF veniți
să vadă experiența pe care ei au subvenționat-o, aceștia mi-au
confirmat că din moși-strămoși cunosc toate manifestările
animalelor pe pășune, dar a trebuit să vină un român să
măsoare și timpii cât pasc, rumegă, se odihnesc și altele. Spun
drept că atunci am fost foarte mândru de unde vin, de ceea ce
am inițiat și făcut cu multă plăcere și devotament, fără să mă
gândesc la consecințe sau urmări.
La Sesiunea Grupului FAO pentru pajiștile de munte care a
avut loc la Brașov în anul 1998, colegul J.P. Charles venit de la
Changins - Nyon mi-a relatat că observațiile de comportament
începute în anul 1969 în Elveția au continuat cu animale
echipate cu o aparatură modernă, care au atestat întocmai
rezultatele obținute de mine.
Cuvinte și apreciere mai mult decât măgulitoare, care au
confirmat că ale mele inițiativă și efort în această direcție nu au
fost zadarnice sau uitate de elvețieni.

Încheierea alpajului și al experiențelor cu animale din
Munții Jura
În ultima săptămână de alpaj, după ce mi-am încheiat
lucrările propriu-zise de recoltare experiențe pajiști și
observații de etologie la animale, mi-am permis mai multe
vizite în împrejurimi.
La una dintre ele, am fost la o fermă de vaci tradițională din
Jura, situată la cca 1.000 m altitudine, cu un efectiv mediu de
25 de vaci și tineretul aferent care însumau 40 UVM, respectiv
o încărcare de cca 0,7 UVM/ha. Suprafața agricolă a fermei era
de 30 de hectare, din care 40% (12 ha) era arabil, iar restul,
pășuni și fânețe permanente.
Producția medie de lapte era 4.000 l/cap și era
subvenționată de confederație, pentru a face față concurenței
fermelor de vaci din Platoul elvețian, unde producția medie de
lapte depășea 5.000 l/cap/an.
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Construcția fermei a fost făcută în anul 1940, după modelul
tradițional din Cantonul Berna, de către părinții fermierului.
Toate lucrările în fermă erau efectuate de două persoane,
tată și fiu. Ambii, după cele 10 clase obligatorii, au absolvit o
școală agricolă de iarnă de doi ani, altfel nu le era permis și nici
nu puteau să practice această activitate!
La noi, nu erau și nu sunt impuse restricții privind pregătirea
de specialitate a celor care practică agricultura, oricine o poate
face oriunde și oricând, de unde și rezultatele obținute de
fermele familiale.
Alte vizite, le-am efectuat în localitatea Môtier, la casa
memorială a remarcabilului filosof iluminist J.J. Rousseau (17121778), născut la Geneva, și în orașul Yverdon la casa memorială a
marelui reformator al învățământului primar, J.H. Pestalozzi
(1746-1827), născut la Zürich.
De aici am dedus vechimea și importanța acordată de
elvețieni educației, în general, și școlii, în special, fiind exemple
de urmat în întreaga lume.
Întâmplător sau nu, am observat mai târziu că am încheiat
experiențele cu animale în 22 septembrie, la echinocțiul de toamnă,
când ziua a fost egală cu noaptea și a început sa cadă bruma.
Despărțirea de cele 28 de patrupede rumegătoare, care miau ținut de urât peste vară și pe care le-am îndrăgit, botezat și
spus pe nume, nu a fost prea ușoară, lăsându-mi un gol în suflet
știind că după două-trei luni de finisare la grajd urma să fie
sacrificate într-un abator.
În general, sporul de creștere în greutate, bazat pe
comportament, respectiv dorința animalelor, a fost în anul 1969
de 840 g/cap/zi, cu 32% mai mare decât în anul 1968 și cu 10 %
mai ridicat față de următorii doi ani, cât au durat experimentările.
Performanțele individuale ale tineretului taurin în sezonul de
pășunat, realizate numai cu iarbă, fără alte furaje din afară, se
reflectă și în sporurile de greutate la hectarul de pajiște
permanentă îmbunătățită și folosită rațional.
Astfel, în anul 1969 s-a realizat 500 kg/ha spor greutate vie la
tineretul taurin pe pășune, mai mare cu 35% decât în anul 1968
și cu 11% mai bun decât în cei doi ani din urmă, datorită în
principal studiilor de etologie pastorală.
În ceea ce privește influența numărului de parcele de
pășunat din punctul de vedere al producției animaliere, pe
primul loc s-au situat cele cu patru și cu opt parcele. Pentru
creșterea tineretului taurin, se recomandă împărțirea unei
pășuni în șase parcele.
În 26 septembrie, mi-am pregătit bagajele și am coborât la
Nyon, lăsând în urmă ordine în căbănuța de la Frêtaz, așa cum
am găsit-o în urmă cu patru luni. A doua zi, am vizitat „Comptoir
Suisse” la Lausanne, o expoziție romandă anuală la care au fost
invitate Cehoslovacia și Mexicul. Anul trecut, a participat
România, din spusele colegului Vasile Șerban, care s-a întâlnit cu
oficialitățile de la noi. Seara, am audiat un concert de muzică
mexicană cu Maria de Lurdes și ai ei mariachos.
În continuare, mi-am făcut planuri de călătorie în instituții de
cercetare agricolă din Franța și Italia, în concediul acordat de
conducerea stațiunii pentru zilele de sâmbătă - duminică și
nopțile petrecute la experimentările cu animale din Munții Jura.
Din vreme, dr. J. Caputa a scris colegilor din cele două țări ce
urma să le cunosc, prin care îi ruga să accepte vizita unui
cercetător stagiar din România, după care a primit răspunsuri cu
data și locul întâlnirilor în perioada 5-28 octombrie. La sfârșitul
lunii septembrie, aveam deja vizele speciale în pașaport și
itinerariul ce urma cu strictețe să-l respect.
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