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VIAȚA MUNȚILOR 
Ziar informativ al Centrului de Economie Montană  

CE-MONT 

Apare bimestrial (la două luni)          nr. 5 / 2021 

Cercetarea montană presupune să se lege trecutul cu viitorul. Nu 
uităm vocația oamenilor de la munte de a crește animale dar 
orizonturile montane se găsesc atât în spațiul real cât și în cel virtual. 

Problema este cum împăcăm muntele fizic, cu muntele spiritual, 
cu muntele virtual. Există factori favorabili și factori ostili. 

Muntele este extrem de generos. El ne dă curățenie în piatră și în 
suflet prin spălarea continuă a ploii. Apoi, apele poartă urmele spălării 
pe văi, pe câmpii până la Marea cea Mare. El transportă fertilitate (loess-
ul), dar și poluare și sărăturare. Muntele este extrem de sensibil. El 
încasează consecințele fenomenelor globale: poluarea, schimbările 
climatice, efectul de seră, stratul de ozon.   

Muntele ne îndreaptă spre multe provocări, să abordăm 
ascensiunea și escalada care ne călesc și ne purifică. Muntele ne învață 
că apele pe care le poartă sunt purtătoare de energie. Facem baraje și 
transformăm viitura în lumină.  

Muntele se cere învățat și studiat. Se întreabă și ne întreabă 
tinerii de ce trebuie să învețe. Natura se manifestă într-o diversitate de 
forme: unele benefice, altele agresive. Trebuie să le cunoaștem pentru a 
ști cum să ne apărăm. Trebuie să le cunoaștem ca să știm cum să le 
folosim.  

Oameni buni! Învățați, învățați, învățați. Nimic în lume nu e gratuit! 

Despre CE-MONT, despre Noi 

V. 
M. 

MARȘUL ALPINIȘTILOR 
 

Când poteca se-ngustează tot mereu 
Și urcușul către creastă-i tot mai greu; 
Orice prăpastie ne stă în drum,  
Noi înapoi nu dăm nicicum! 

În frânghie când cu totii ne legăm 
Și peretele de stâncă îl urcăm; 
Prin stânca dură ne croim un drum,  
Dar înapoi nu dăm nicicum! 

În perete agățați doar de-un piton,  
Ne bate inima la toți la unison;  
Să-nvingem stânca nu-i deloc un joc,  
Dar înapoi nu dăm deloc! 

Biruitori pe creastă când ajungem sus 
Și soarele coboară-ncet către apus 
Ne pregătim îndată de rapel 
Dar înapoi nu dăm defel! 

La cabană când ajungem pe-nserat,  
Înviorați de tot frumosul admirat;  
Uităm c-am fost vreodată-n viață triști 
Și ne simțim buni alpiniști! 

Yoyo și Prieteniii 

https://www.carpati.org/cantece_de_munte/marsul_alpinistilor/553/  

Sediul Academiei Române forul tutelar de care aparține  
Centrul de Economie Montană 

https://www.carpati.org/cantece_de_munte/marsul_alpinistilor/553/
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Editorial 

Despre ”MONTANOLOGIE” ca știință nouă, în evoluție, la nivel internațional și în România 
 În multiple domenii, conturarea apariției unor noi științe a avut un 
parcurs diferențiat ca timp până la consolidarea argumentelor 
necesare, întotdeauna existând un punct de plecare axat pe anumite 
resurse, nevoi și cerințe ale societăților, perindate de-a lungul unor 
perioade istorice marcate de suferințe, acumulări și de conjuncturi, 
care au inclus dezbateri pro și contra, până la decantarea unor 
argumente suficiente pentru o punere de acord. 

Nici ”montanologia” nu face excepție și există suficiente 
argumente și explicații dependente de conjuncturi, de nevoi ale 
societăților în mișcare, tot mai accentuate și diversificate, odată cu 
creșterile demografice, evoluția tehnologică și nevoia de resurse 
pentru existența umană și dezvoltare socială. 

Noțiunea/definiția ”montanologiei” a evoluat în sec. XX, marcat de 
situații politice profund diferențiate în Europa și nu numai – sistemul 
capitalist democratic occidental și sistemul comunist – Est-european. 
• Am simțit nevoia de a aduce clarificările necesare, pentru o corectă 

interpretare atât privitor la prioritatea unei definiții a montanologiei, 
cât și privind aplicabilitatea în viața reală, prin instituționalizarea 
unor idei cu efecte aplicative. 

• În 1985 a apărut cartea ”Civilizație Montană” – Hrană – Energie – 
Ecologie la una dintre cele mai prestigioase edituri din România, 
”Editura Științifică și Enciclopedică”, București, cu autor unic – Radu 
Rey. 

Apariția acestei cărți a fost precedată de cartea ”Viitor în Carpați”, 
publicată în 1979 la Editura ”Scrisul Românesc” – Craiova, care a avut un 
impact politic semnificativ, contribuind, decisiv, la evitarea colectivizării și a 
zonelor montane din România. 

Ambele cărți au fost prefațate de distinși membri ai Academiei 
Române și ASAS – Vasile Gheție și Grigore Obrejanu, cu tot curajul 
necesar în acea perioadă. 

Astfel, cititorul de astăzi, mai ales din generația tânără, este 
necesar să înțeleagă că ambele cărți au avut nevoie de perioade 
îndelungate de timp pentru acumulări necesare elaborării unor idei și 
propuneri de soluții alternative, care veneau în contradicție fățișă cu 
dogma colectivismului. 

Noutatea, consistența argumentelor economice, sociale, ecologice, 
au găsit o largă audiență în societatea montană și nu numai, generând 
speranțe pentru un viitor posibil și mai bun. 

Cartea ”Civilizație Montană” a fost un produs al maturității 
autorului, care a prospectat realitățile din munții Europei, atât în 
sistemul occidental, care timp de peste un sfert de secol a evoluat pe 
baza întăririi proprietății private cât și în sistemul socialist comunist, 
unde funcționa dogma politică de slăbire a proprietății private în 
economia agro-zootehnică montană (fără învățământ adaptat, fără 
cercetare științifică, fără o ”viziune” a unei dezvoltări benefice 
tuturora, etc.). 

Vizitele la autor, din SUA, China și Uniunea Sovietică sunt 
edificatoare pentru noutatea și interesul creat – în ambele sisteme. 
”Civilizație Montană”, care a fost tradusă în l. chineză, rămâne o 
lucrare orientativă complexă, în fapt un proiect cu soluții aplicabile în 
societățile emergente, cu adaptările necesare unor perioade de timp 
favorabile dezvoltării și protejării zonelor montane. 

Revenind la definiția Montanologiei și la prioritatea românească în 
domeniu, pe plan internațional, sunt necesare câteva precizări. În perioada 
1970 - 1985, a acumulărilor, autorul nefiind cunoscător de l. engleză (în 
liceu se preda l. rusă și franceză), nu deținea informații la subiect, de pe 
plan internațional. În România erau puțini vorbitori de l. engleză, chiar și în 
sfera academică. Astfel, conceptul pentru elaborarea definiției 
Montanologiei, ca știință în evoluție, a avut ca bază o nevoie socială intensă 
și o muncă de cercetare comparată, îndelungată, în conjuncturi politice 
nefavorabile, fără alte surse de informare decât ceea ce însăși viața, 
realitățile, resursele și nevoile populației din marea zonă montană a 
României le impuneau. 

Astfel: la pagina 119 (”Civilizație Montană”) este încercată o 
definiție a noțiunii de Montanologie ca știință în evoluție, fără ca 
autorul să se fi putut inspira din alte surse, de la nivel internațional.  

De-abia în ultimii ani, datorită apariției internet-ului, s-a ajuns 
la informații care atestă preocupări în sfera occidentală, cu ideea 
de montanology/montology. Deosebit de interesant este faptul 
că, fără nici un fel de contacte, a rezultat aceeași denumire pentru 
noua știință. 

• În ceea ce privește prioritatea, putem spune cu certitudine că 
pentru spațiul Est-european, definiția Montanologiei, este o 
prioritate românească. 

 
”MONTANOLOGIE 

Orizontul științific al viitorului apropiat ar putea să includă conturarea unei 
noi științe, de sinteză, aflată în zona de graniță a mai multor discipline, care 
să înglobeze o vastă cunoaștere a problematicii specificității spațiilor 
montane. S-a încercat chiar o definiție pentru o astfel de știință, aflată încă 
în germene, dar dispunând de pe acum de o mare marte a componentelor 
sale și pe care am putea-o denumi MONTANOLOGIE, rezultând următorul 
contur relativ: domeniu științific multi-, inter- și transdisciplinar, având ca 
obiect studiul fenomenelor economico-ecologico-sociale ce caracterizează 
raporturile om-natură în sistemele montane (specifice regiunilor muntoase), 
vizând conceptualizarea și promovarea căilor (metodelor, tehnicilor, 
variantelor) de dezvoltare optimizată a acestora”. Integrează cunoștințe 
(discipline) din domeniile: agricultură, zootehnie, ecologie umană, 
geoecologie și pedologie, biologie, demografie și etnografie, psihologie 
umană și animală, arhitectură, construcții și materiale de construcție, 
elemente de silvicultură și geologie, apicultură, piscicultură, economia, 
organizarea și funcționarea gospodăriei particulare montane, precum și a 
altor sisteme specifice, sistematizare montană, design montan, ergonomie 
specifică, mică industrie și meșteșuguri, turism și agroturism, educație 
igienico-sanitară, resurse naturale materiale (minerale, vegetale, animale) 
și energetice (neconvenționale), legislație și raporturi juridice, alte 
cunoștințe utile, în specific montan, resurse umane – tradiție și cultură”. 
 
• În 2020, consultând informațiile apărute pe internet, a fost difuzată 
lucrarea ”Manifestul montanologiei: ecouri către o știință 
transdisciplinară a munților” (autor Fausto O. Sarmiento), cu 
următorul ”abstract”: ”Ca arhetip, munții încadrează niște metageografii 
ale dimensiunii verticale. Astfel, metaforele montane au rămas ca 
îndrumare cheie nu doar în dezvoltarea de sisteme de credințe animiste și 
de culte religioase, ci și de strategii militare, potențial economic și inovație 
științifică. Această lucrare caută să explice nevoia de a integra cunoașterea 
occidentală, unde munții au devenit cunoscuți prin explicațiile mecaniciste 
ale istoriei naturale, cu alte epistemologii. Oamenii de știință specializați în 
munți din cadrul acesteia au dezvoltat abordări liniare care au necesitat 
explorare, experimentare și o interpretare pragmatică a fenomenelor 
montane generalizabile. Se știe foarte puțin, însă, despre cunoașterea altor 
civilizații, mai cuprinzătoare datorită explicațiilor euristice ale miturilor 
montane. Deținătorii de cunoștințe locale din cadrul acestora au dezvoltat 
abordări care au necesitat familiarizare, observare și meditație romantică 
asupra unor fenomene montane. Folosind o abordare multimetodică a 
geografiei umane care include onomastica, analiza discursului  geocritic, 
ecologia politică și biogeografia critică, autorul susține că există o 
schimbare paradigmatică a capriciului geografic, când chiar și „natura” 
este considerată un „construct social” în peisajele montane socio-
ecologice. Între aceste tendințe ale dogmelor carteziene sau spinoziene 
despre obiective științifice, metode și implicații, munții continuă să 
provoace cercetări geografice. Autorul concluzionează deci că integrarea 
narațiunilor studiilor montane cu analizele geocritice de ecologie politică, 
care permit transgresivitate și referențialitate pentru cunoașterea 
montană, se poate face cu știința transdisciplinară. Montanologia, de aici 
înainte, cuplează gândirea dialectică cu trifecta spațialității, complexității 
și istoricității în evidențierea microrefugiilor montane pentru conservarea 
bioculturală. Utilizarea abordărilor montanologice va aduce oamenii de 
știință specializați în munți la un nou nivel, în care aplicarea cunoștințelor 
ecologice locale și instrumentelor tehnologice de vârf ar putea crea 
comunități montane sustenabile, în scenarii dinamice de patrimoniu 
biocultural ale științei montane convergente.” 

Lucrarea cercetătorului Fausto O. Sarmiento aduce clarificări ample 
cu privire la Montanologie ca știință transdisciplinară a munților, cu 
informații din mai multe discipline, cum sunt etnogeomorfologie, 
geografie critică, studii regionale ecologice, politice, în căutarea de 
soluții științifice pentru o dezvoltare montană sustenabilă. 

”Însăși esența acestor studii face dificilă definirea ”muntelui”, ca 
efortul inutil care a fost asemănat cu urmărirea unei himere (Messerli 
și Ives, 1997). 

Sunt savanți ai muntelui care solicită o viziune nouă asupra 
disciplinei (Mahat și Boom, 2008) din nevoia unei înțelegeri din partea 
și a unor montanologi care lucrează, dispersat, pentru crearea 
ontologiei montane a munților (Sunyer, 2020) și identității 
comunităților montane. 
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Peisajele montane sunt realitatea reprezentată de 3 factori: edificiul 
fizic, montan; însușirea psihologică a sistemelor socio-ecologice 
montane, aliniamentele spirituale și mitice ale oamenilor de la munte. 

O încadrare holistică unificată deschide noi căi de înțelegere a 
relațiilor om-mediu (Koutsopoulus, 2011), care sunt deosebit de 
puternice în lupta cu dinamica sistemelor socio-economice montane, în 
special în Sudul Global (Young, 2020). 

Aplicațiile teoretice și practice aflate în evoluție, combinate cu preocupări 
urgente – schimbările climatice, dezvoltarea regenerativă, sustenabilitatea 
(Chignell și Laituri, 2016) necesită o reevaluare continuă a geografiei montane, 
o nouă examinare a disciplinei. 

Se impune un efort privind modul în care studiem munții și de a 
folosi termeni ca montanologia, pentru a extinde înțelegerea tradițiilor 
geografice neortodoxe, care nu sunt valorificate în Nordul Global, dar 
sunt de cea mai mare importanță pentru națiunile montane mai puțin 
dezvoltate sau în comunitățile montane ale populațiilor din Sudul 
Global. 

Viziunea transdisciplinară a montanologiei ne schimbă fundamental 
modul de gândire cu privire la realismul geografic, sistemele socio-
ecologice (SSE) și ”natura” peisajelor montane. 

Savanții moderni ai muntelui se confruntă cu un labirint complex și 
contradictoriu de cunoaștere a mediului, unii ghidați de dogme teoretice și 
tehnologii învechite (Gustafson 1988; Price, 2015). 

Ecologii și specialiștii în științele sociale au realizat că geografia este prin 
excelență o știință a mediului (Wulf, 2015a). Viziunile inte-grative 
comprehensive și critice asupra peisajelor montane necesită vizualizarea 
acestora ca sisteme dinamice prezente (Massey, 1999), decât viziuni 
descriptive ale geografiei montane (Wulf, 2015b). 

Montanology, termen inventat de geografii montani Jack D. Ives 
(Canada) și Bruno Masserli (Elveția), necesita un studiu transdisciplinar 
(Mainali și Sicroff, 2016). Abordările ”interdisciplinare” și 
multidisciplinare au generat fragmentări de opinii, fiind necesar un 
cadru transdisciplinar (R. Rey – 1985).  

Termenul de ”Montology” a fost introdus, informal, în 1974, la 
München – Germania (Frank Davidson), la conferința în care s-a 
inaugurat Revista ”Mountain Research and Development” (MRD) și un 
viitor Centru Internațional pentru Dezvoltarea Integrată a Muntelui 
(CIDIM). Termenul de mountainology a fost abandonat în favoarea celui 
de montanologie/montology. La Conferința Montană de la Cambridge – 
1979, s-a finalizat denumirea de montanologie/montology. 

Prima lucrare despre montanologie: Neudstadtl (1977). A urmat 
cartea ”Munții lumii: o prioritate globală” (Messerli și Ives, 1997), cu un 
apel pentru ca montanologia să devină știința studiilor montane. 

Această carte a fost larg distribuită cu ocazia sărbătoririi Anului 
Internațional a Munților (AIM/2002), cu un efort de a se aduce Agenda 
Montană pe scena mondială. Mulți cercetători din Sudul Global au susținut 
termenul Journal of Mountain Science (JMS), publicat de Academia Chineză 
de Știință, buletine de știri ale Forumului Montan, Journal of Mountain 
Ecology, publicat de Consiliul Spaniol de Științe și Tehnologie, fiind tratată 
toată gama de subiecte ale montanologiei. ”Vocile din emisfera sudică 
insistă asupra necesității ca domeniul să fie transdisciplinar, considerând că 
studiul munților este incomplet dacă nu incorporează cunoștințe ecologice 
tradiționale (CET) și alternative din înțelepciunea ancestrală a cunoștințelor 
ecologice indigene (CEI). 

În unele cazuri, cunoștințele indigene străvechi depășesc ontologiile 
occidentale și alte ontologii moderne pentru peisajele montane atunci 
când subiectul este memoria peisajului, dimensiunea sacră sau 
trăsăturile de identitate ale oamenilor de la munte (Sarmiento&Hitcher, 
2017). 

”Noua cercetare convergentă include nu numai concepte 
multidisciplinare sau interdisciplinare, ci și echipe transdisciplinare, care 
permit unor echipe de cercetători practicieni să înțeleagă o diversitate 
de probleme” (Nicolescu, 2002; Klein et.al. 2019), de la transformarea 
peisajului agricol pentru agrobiodiversitate (Zimmerer et. al., 2016), la 
riscul de retragere al ghețarilor și adaptarea la schimbările climatice 
pentru reziliență și evaluarea riscurilor (Carey, 2010). 

În ultima vreme, finanțatorii au acordat prioritate echipelor 
transdisciplinare pentru propuneri de succes ... cerând să integreze și 
adevărurile de la față locului și expertiza locală sau să creeze în mod 
direct consorții de instituții și programe pentru a face față dezvoltării 
regenerative montane sustenabile (Klein, et.al., 2019). 

Despre ”MONTANOLOGIE” ca știință nouă, în evoluție, la nivel internațional și în România 

În favoarea montanologiei, este politica implementată de fostul 
Institut German de Cooperare Internațională și Dezvoltare (GTZ), de a 
finanța proiecte de cercetare numai dacă acestea respectă principii 
transdisciplinare. 
• Sub aspect academic: efortul este stimulat de Institutul de Studii 

Avansate în Sustenabilitate al Universității Națiunilor Unite (UNU-
ISAS) și de Institutul de Sustenabilitate Globală a Mediului (UNU-
ISGM). În Orașul Științei din Japonia, o catedră UNESCO include 
cercetări de la Centrul de Cercetare Montană al Universității din 
Tsukuba în Masterul în Științe Montane. 

În Europa, Academia Austriacă de Știință (OeAW) a înființat un 
Institut inovator în Cercetarea Interdisciplinară Montană (IGF), cu noul 
jurnal ECO-MONT. 

O mișcare cheie în favoarea montanologiei a venit de la MRD 
(Mountain Research and Development), cu o politică editorială pentru 
articole ce se ocupă cu generarea, aplicarea și schimbul de cunoștințe 
montane, cu includerea cunoștințelor tradiționale, cu scopul de a se 
înțelege dinamica globală Nord-Sud a dezvoltării regionale sustenabile a 
munților. 

”În cursa actuală a globalizării munții oferă nu doar ”frâna”necesară 
topografiei plate, monotone, ci îmbunătățesc calitatea vieții prin 
furnizarea de servicii ecosistemice valoroase, cum sunt: apa potabilă, 
aerul curat, panoramele ample, potențialul de resurse alternative, 
refugii pentru fauna sălbatică, împlinire spirituală, mândrie națională, 
memorie istorică, turism și recreere, alte lucruri imateriale care merită 
protejate, ca moștenire bioculturală, pentru viitorul sustenabil al 
munților” (Termorshuizen și Opdam, 2009). 

Serviciile ecosistemice culturale (SEC) ale munților sunt acum foarte 
bine privite ca parametrii importanți pentru evaluarea planurilor pentru 
viitoare programe și instituții de conservare, cu dezvoltare, a munților 
(Schirpcke et.al., 2016). 

 
Concluzie (F.O.Sarmiento): 

”Montanologia a servit ca exemplu al științei transdisciplinare a 
munților....”. 

”Invit oamenii de știință specializați în munți să ia în considerare 
adăugarea cercetării fundamentale și aplicate asupra noii abordări 
pentru a genera un corp de dovezi mai puternic în favoarea 
montanologiei”. 

”În viitor, studenții și cercetătorii montani din Marele Sud vor 
dezvolta în mod activ, știința transdisciplinară a montanologiei pentru 
peisaje montane durabile...”. 

”Permițând tuturor cercetărilor făcute despre munte să includă și să 
afirme munca integrativă a montanologilor, vom securiza calea 
înțeleaptă către sustenabilitatea pe termen lung prin dezvoltarea 
regenerativă a sistemelor socio-ecologice (SSE) montane”. 

• În România, denumirea ”montanologie” a fost însușită încă din anul 1991 
când a fost creat primul Institut de Montanologie, la Cristian-Sibiu, în 
cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”; 
O Facultate de Montanologie s-a creat la Universitatea ”Valahia” din 
Târgoviște; Au fost create secții de agromontanologie la Universitățile de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj și Iași, specializări la 
Universitatea din Craiova, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Din 2008, 
la Academia Română, în cadrul Institutului Național de Cercetări 
Economice ”Costin C. Kirițescu” (INCE) s-a înființat Centrul de Economie 
Montană – CE-MONT, multidisciplinar, axat pe cercetarea 
montanologică. 

Definiția ”montanologiei”, în varianta românească, a fost 
prezentată la reuniunea globală a Parteneriatului Montan Internațional 
(ONU), care a avut loc la FAO-ROMA, din 11-13 dec. 2017, la secțiunea 
pentru știință, fiind primită cu interes și apreciere unanimă. 

În cadrul Centrului de Economie Montană, CE-MONT/INCE/AR, există 
publicată, bilingv (română/engleză), „Revista de Montanologie”/„Journal 
of Montology”, care a ajuns la al 15-lea număr și care, începând cu 2022, 
cu peste 150 lucrări științifice publicate, se pregătește pentru BDI (B+). 

CE-MONT are în program, începând cu 2022, crearea împreună cu 
universitățile și institutele cu care sunt încheiate acorduri de cooperare, 
a unei rețele de cercetare montanologică. 

 
Prof.dr. HC Radu Rey 
Membru de onoare al Academiei Române 
Director CE-MONT 
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Modele de dezvoltare socială din zona montană a Terrei, între principialitate și evoluție 

 

Fascinația munților 

Dr. CS III Brândușa Covaci 
INCE / CE-MONT 

 

Moto:  
Munții sunt o atitudine,  

Munții sunt un sentiment –  
Byrons Childe Harold (Nicolson, 1997) 

 
Populația montană a lumii este organizată sub diverse forme 

sociale, principiile și dezvoltarea acesteia fiind diferite în timp și 
spațiu. Organizarea populației montane dintr-un anumit areal 
depinde de factori precum altitudinea la care se derulează anumite 
activități, gradul de coeziune socială a oamenilor, sistemele de 
valori socio-culturale și religioase ale grupului studiat, etc. Cu toate 
acestea, populația montană a lumii poate fi privită ca un întreg 
întrucât este definită de caracteristici comune acestui areal. Printre 
aceste caracteristici pot fi enumerate principialitatea, verticalitatea 
socială și psihică, independența și autonomia - atitudini dezvoltate 
de asperitatea și duritatea vieții de la munte. Chiar și după ce 
părăsesc spațiul montan, locuitorii acestor meleaguri rămân 
statornici principiilor și conștiinței caracteristice montane. Oamenii 
din zona de munte au tendința de a fi autonomi și independenți, în 
special în viața cultural-religioasă, aspecte care se reflectă și în 
dezvoltarea socio-economică a zonelor montane respective 
(McCauley , 1995). 

Modelele de dezvoltare socială ale zonelor montane 
prezentate susțin ipoteza conform căreia populația montană 
prezintă caracteristici axiologice și praxiologice asemănătoare. 
Axiologic, oamenii de la munte au credințe și crezuri stabile, 
acceptând contrariul doar prin argumentare clară și logică. 
Praxiologic, populația montană este înclinată spre dezvoltare în 
aproape orice condiții, realitățile acestui spațiu prezentând 
dificultățile cu care se confruntă acești oameni. 

Articolul prezintă câteva tipologii de populații montane din 
Himalaya (Euro-Asia), Guangdong (Asia), Altai (Euro-Asia), 
Kilimandjaro (Africa de Est), Anzi (America de Sud), Apalași 
(America de Nord), Munții Australiei, Alpi (Europa) și Carpați 
(Europa). 
 
Modele de dezvoltare socială în zona montană din Euro-Asia 

Oamenii de munte din Himalaya, persoane provenind din 
diferite țări precum Pakistan, India, China, Nepal și Bhutan, sunt 
caracterizați prin asigurarea conectivității proprietății cu 
organizarea socială a spațiului în care coabitează. Studiați prin 
prisma distanțelor mari dintre proprietățile pe care le dețin se 
observă că segmentarea socială în aceste zone se regăsește la 
cote ridicate. Vecinătatea este un deziderat pentru acești 
oameni, mai mult decât o realitate. În consecință, grupurile 
montane cele mai întâlnite sunt coagulate în jurul propriilor 
familii, organizate sub formă de clan. Principialitatea clanului este 
dată de bătrânul /bătrânii familiei, aceștia fiind principalii piloni 
morali ai grupului (Egli, 2014). Durata de viață a acestor munteni 
este scăzută, instruirea fiind aproape inexistentă, iar veniturile 
foarte scăzute. Dezvoltarea socio-economică și umană din aceste 
spații se realizează dificil, globalizarea fiind aproape inexistentă. 
Singura sursa de existență în arealul himalayan studiat este 
agricultura. Dezvoltarea culturală și religioasă a acestor munteni 
se realizează în marjele unui sistem local primitiv. 

Populația montană din Guangdong (China) are tendința de 
a munci peste măsură, limitele epuizării acestor oameni fiind 
împinse mult spre imposibil. Conform unui studiu realizat pe 
mai multe niveluri de educație asupra a 590 de profesori și 
absolvenți din 42 de școli primare și secundare, epuizarea este 
principala caracteristică a acestor munteni. 

Din punct de vedere social și cultural-religios acești munteni 
sunt mai evoluați decât himalayenii, dar economic mult mai 
involuați în comparație cu alți munteni. Studiul citat prezintă o 
corelație semnificativ pozitivă a acestor munteni cu epuizarea 
emoțională, depersonalizare și epuizare intelectuală, întâlnindu-
se o corelație semnificativ negativă cu realizarea personală care 
este scăzută (Zhang, et all., 2014). Deși este un model mai 
evoluat decât cel himalayan, modelul de dezvoltare socială a 
arealului montan din Guangdong este dominat de sărăcie ceea 
ce conduce la o evoluție socio-economică și umană anevoioasă. 
Durata de viață a acestor munteni este scăzută, instruirea fiind 
aproape inexistentă, iar veniturile foarte scăzute. 

Localitatea Sherpa din Namche Bazaar, Munții Himalaya 
Sursa: Living in the Himalayas, Nepal; 

https://www.oddizzi.com/teachers/explore-the-world/physical-
features/mountains/mountain-case-study/himalayas/living-in-

the-himalayas/ 

Localitatea Yao, Munții Guangdong 
Sursa: A journey to the land of Yao in Guangdong, China;  

https://journeybeyondhorizon.com/yao-minority-guangdong-
china/ 

Zona montană alături de regiunile de tundră și taiga a Rusiei 
au și multe arii nefavorabile dezvoltării populației. Aceste regiuni 
se caracterizează prin impactul natural extrem de ridicat asupra 
populației, cu un stres critic al sistemelor de adaptare, cu 
tendințe de decompensare și cu variate eșecuri în menținerea 
sănătății. De exemplu, condițiile de viață foarte nefavorabile din 
Munții Altai (Rusia, China, Mongolia și Kazahstan) se 
caracterizează printr-un exces de radiații ultraviolete, secetă și 
intensitate seismică extrem de mare. Acest teritoriu prezintă un 
impact extrem de intens asupra sănătății umane, cu un stres 
critic al sistemelor de adaptare și a mentalității 
populație(Zolotokrylin et. all, 2018). Durata de viață a acestor 
munteni este scăzută, instruirea fiind aproape inexistentă, iar 
veniturile destul de reduse. Modelul de dezvoltare socio-
economic și uman din spațiile montane rusești studiate  

https://www.oddizzi.com/teachers/explore-the-world/physical-features/mountains/mountain-case-study/himalayas/living-in-the-himalayas/
https://www.oddizzi.com/teachers/explore-the-world/physical-features/mountains/mountain-case-study/himalayas/living-in-the-himalayas/
https://www.oddizzi.com/teachers/explore-the-world/physical-features/mountains/mountain-case-study/himalayas/living-in-the-himalayas/
https://journeybeyondhorizon.com/yao-minority-guangdong-china/
https://journeybeyondhorizon.com/yao-minority-guangdong-china/
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este predominat de practicarea agriculturii la scară largă, 
globalizarea fiind rar întâlnită în acest areal. Industria și 
serviciile, rar întâlnite la altitudini mari și destul de des la 
altitudini mici, sunt practicate în condiții de regionalizare 
intensă. Dezvoltarea culturală și umană a muntenilor din 
arealul montan rusesc se realizează sub auspiciile 
conservatorismului și tradiționalismului ortodox, diverse religii 
antice păstrându-și anumite accente în acest spațiu. 

Comunitățile locale moderne din Apalași sunt susținute 
financiar de către statele componente, asigurându-și în același 
timp dezvoltarea prin autosusținere. 

Bărbați cazaci călărind cai din Munții Altai, la trap cu vulturi 
Sursa: Munții Altai și turul cultural al muntenilor kazahi, 

Mongolia; 
https://mongolia-guide.com/tour/altai-mountains-and-kazakh-

people-cultural-tour 

Modele de dezvoltare socială în zona montană din Africa 
Arealul montan din Africa prezintă interes aparte pentru 

cercetători, dar mai ales pentru mediul socio-economic al lumii 
prin prisma potențialului deosebit al acestor munți. Muntele 
Kilimandjaro (Kenya, Tanzania) asigură un potențial turistic 
ridicat, montaniarzi din toată lumea preferând acest munte în 
defavoarea altora de pe alte continente (EAC, 2016). Durata de 
viață a acestor munteni este scăzută, instruirea fiind aproape 
inexistentă, iar veniturile destul de reduse. Modelul de 
dezvoltare socială din munții Africii de Est este orientat spre 
primitivism, în prezent realizându-se eforturi concertate pentru 
exploatarea superioară a acestor zone montane. Există temeri 
conform cărora dezvoltarea socio-economică se va face cu 
dezintegrarea parțială a valorilor cultural-umane ale Africii de 
Est, precum și cu probleme climatice de proporții. 
 
Modele de dezvoltare socială în zona montană din America 

Muntenii din Apalași, locuitori din Statele Unite ale Americii 
sau Canada, sunt oameni puternici, independenți și autonomi. 
Întrucât așezările montane sunt de dimensiuni reduse, 
grupurile alcătuite din oameni de munte au caracter mai intim 
și legăturile relaționale sunt mai puternice. Organizarea acestor 
oameni este evoluată, globalizarea impunându-se în toate 
domeniile de activitate (McCauley, 1995). 

Durata de viață a oamenilor de munte din Apalași este 
ridicată, instruirea realizându-se la cote ridicate, iar veniturile 
fiind considerabile. 

Modelul de dezvoltare socială al locuitorilor din Apalași este 
preponderent de tip comunitar restrâns, sistemul de referință 
fiind localitatea. Comunitățile locale moderne din Apalași sunt 
susținute financiar de către statele componente, asigurându-și 
în același timp dezvoltarea prin autosusținere. 

Modelul de dezvoltare socială al locuitorilor din Apalași este 
preponderent de tip comunitar restrâns, sistemul de referință 
fiind localitatea. 

Parada unor femei Maasai în timpul unui dans, în fundal se află 
Vârful Kilimandjaro 

Sursa: A gift from Kilimandjaro, Kenya; 
https://www.got2globe.com/en/Editorial/Amboseli-national-

park-mount-kilimanjaro-kenya/ 

Așezare montană din Munții Apalași, Kentucky 
Sursa: Adventure in Appalachia, Statele Unite ale Americii; 

https://motorcyclemojo.com/2021/05/adventure-in-
appalachia/ 

În Munții Anzi din America de Sud (Venezuela, Columbia, 
Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina și Chile), arealul montan este 
supus unei globalizări accentuate, politicile neoliberale 
făcându-și simțită prezența în viața muntenilor de aici. 
Comunitățile andine se confruntă cu schimbări majore datorate 
impactului globalizării asupra modului lor de viață. Muntenii din 
America de Sud sunt cunoscuți pentru gradul ridicat de 
misticism, valorile cultural-umane având drept sistem de 
referință religiozitatea tradiționalistă. Spre deosebire de 
America de Nord, muntenii din America de Sud au o durată de 
viață și venituri scăzute, instruirea locală realizându-se 
anevoios. Modelul de dezvoltare socială al muntenilor din Anzi 
este de tip comunitar restrâns, sistemul de referință fiind 
familia. Speranța de investiție în arealul montan din America de 
Sud este scăzut, principalii investitori îndreptându-se în prezent 
spre zonele montane din Africa și o parte din Asia. 

 

Modele de dezvoltare socială în zona montană din Australia 
Bazată pe o cultură anglo-celtică, dezvoltarea din arealul 

montan australian încă pune în antiteză culturile locale cu 
cele dobândite de la anglo-saxoni. Trăsătura definitorie a 
muntenilor din munții Australiei este multiculturalitatea, 

https://mongolia-guide.com/tour/altai-mountains-and-kazakh-people-cultural-tour
https://mongolia-guide.com/tour/altai-mountains-and-kazakh-people-cultural-tour
https://www.got2globe.com/en/Editorial/Amboseli-national-park-mount-kilimanjaro-kenya/
https://www.got2globe.com/en/Editorial/Amboseli-national-park-mount-kilimanjaro-kenya/
https://motorcyclemojo.com/2021/05/adventure-in-appalachia/
https://motorcyclemojo.com/2021/05/adventure-in-appalachia/
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dezvoltarea realizându-se într-un mediu puternic globalizat 
(Pickering, 2020). Durata de viață a muntenilor australieni este 
ridicată, instruirea fiind o coordonată importantă, iar veniturile 
sunt mai mult decât considerabile. Modelul de dezvoltare socială 
a arealului montan australian evidențiază o evoluție economică 
deosebit de bună în condițiile globalizării. Însă din punct de 
vedere socio-uman și cultural, muntenii australieni rămân 
tributari conservatorismului și tradiționalismului local, dar și 
preluat de la anglo-saxoni. Pare a fi vorba de o dezvoltare socio-
economică și umană discrepantă, dar studiind atent acest model 
de dezvoltare se poate postula că este unul apropiat de ideal. 

Din punct de vedere cultural-uman, muntenii din Alpi sunt 
conservatori și promovează valorile bine conturate ale 
umanismului modern 

Femei Quechua dansând. Fotografiate de Peru for Less 
Sursa: Quechua People: A Living Andean Culture, Peru; 
https://www.peruforless.com/blog/quechua-people/ 

Tren turistic în Valea Jamison, Munții Albaștri 
Sursa: Blue Mountains National Park, Australia; 

https://peakvisor.com/park/blue-mountains-national-park.html 

Modele de dezvoltare socială în zona montană din Europa 
Populația montană din Munții Alpi (Franța, Germania, 

Elveția, Italia, Austria, Liechtenstein, Slovenia) prezintă 
caracteristici relativ similare, fie că este vorba de elvețieni, 
francezi, germani sau italieni. Locuitorii acestor munți sunt 
cei mai bogați dintre toți muntenii din lume. 

Din punct de vedere cultural-uman, muntenii din Alpi sunt 
mai marginalizați decât locuitorii din zonele joase ale țărilor 
studiate. Cercetătorii montani ai Alpilor conchid că percepția 
socială și controlul economic, mai mult decât orice altceva, au 
fost factorii determinanți ai dezvoltării socio-economice a 
regiunii (Walsh, 2005). Durata de viață și instruirea muntenilor 
australieni sunt la cote ridicate, acești munteni având cele mai 
mari dintre veniturile tuturor oamenilor de la munte din lume. 
Modelul de dezvoltare socială a muntenilor din Alpi reprezintă 
un barometru socio-economic pentru celelalte modele de 
dezvoltare socială montană.  

Localitatea Lauterbrunnen, Elveția 
Sursa: Jet Setter, Top 7 cele mai încântătoare localități din Munții 

Alpi, Elveția; 
https://www.jetsetter.com/magazine/charming-towns-in-the-

alps/ 

Muntenii din Carpați (România, Slovacia, Ucraina, Polonia, 
Ungaria, Cehia și Serbia), studiul a fost realizat pe populația 
românească, la fel precum alte populații de munte din Carpați 
prezintă caracteristici specifice arealului din care fac parte. Spre 
deosebire de muntenii din Alpi, oamenii de munte din Carpați au un 
grad de bogăție mai/mult mai redus, unii trăind după modele socio-
economice primitive asemănătoare altor munteni din Asia sau 
Africa. Mai grav, depopularea zonelor montane din Carpații 
românești au condus la creșterea gradului de subdezvoltare a 
acestui areal. Trecerea de la un sistem organizat conform unor 
principii tributare comunismului la organizarea de tip comunitar s-a 
realizat rapid în zonele montane prezentate întrucât mare parte din 
acestea au participat prea puțin sau deloc la procesul de 
colectivizare (Deac, 2009). În România muntenii au îmbrățișat în 
scurt timp acest model de dezvoltare socială, trecând de la modele 
primitive sau tradiționale la modele cu puternic rol comunitar. Din 
vechile modele de organizare socială s-au păstrat valențele cultural-
religioase cu specific românesc tradițional, partea socio-economică 
aliniindu-se la dezideratele aquis-ului comunitar.   

Durata de viață a oamenilor de munte din România este 
destul de ridicată comparativ cu a celor din America de Sud, 
Africa sau Asia, dar mai scăzută decât a celor din America de 
Nord, Australia sau Alpi. Eforturile din ultimii ani în instruirea 
populației montane se transpune într-un grad ridicat de cultură 
și civilizație, veniturile fiind în trend ascendent și în raport direct 
cu gradul de instruire. Din punct de vedere socio-economic, 
modelul de dezvoltare socială a oamenilor de munte din 
România prezintă arealul montan în continuă ascensiune, mai 
ales prin prisma multiplelor investiții directe și indirecte la nivel 
regional și local. Cultural-uman, populația montană din România 
păstrează tradițiile într-un mod inedit, iar conservatorismul este 
prezent în limitele acceptabilității unei societăți dezvoltate. 

Oricare ar fi parcursul și dezvoltarea socio-economică a 
omului de munte român, coordonatele cultural-umane vor fi 
date de personalitatea complexă, de învingător, descoperită de 
cercetători români printr-o metodă originală, demonstrând 
gândirea tetraedrică a locuitorilor acestui areal. 

https://www.peruforless.com/blog/quechua-people/
https://peakvisor.com/park/blue-mountains-national-park.html
https://www.jetsetter.com/magazine/charming-towns-in-the-alps/
https://www.jetsetter.com/magazine/charming-towns-in-the-alps/
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În lucrarea Ia – ADN-ului civilizației montane românești 
(2019), autorii au identificat și evidențiat că munteanul român 
”deține toate cele 36 de atribute cheie care îl definesc și acoperă 
aproape tot ce se poate spune despre personalitatea umană. 
Țăranii de la munte acoperă toate aceste atribute, ce-i drept, la 
intensitate mică, dar suficient de vizibil și relevant.” (Avădănei & 
Avădănei, 2019).  

Modele de dezvoltare socială din zona montană a Terrei, între principialitate și evoluție 

Localitatea Izvorul Muntelui, Neamț 
Sursa: Romania Dacia, Carpați, România; 

https://romaniadacia.wordpress.com/tag/piatra-neamt/ 

Lucrarea surprinde crâmpeie ale modelelor de dezvoltare 
socială din zonele montane de pe continentele populate al 
Terrei, asigurând o imagine de ansamblu asupra evoluției socio-
economice a arealelor studiate prin prisma sustenabilității unui 
climat de evoluție cultural-umană în limitele conștiinței 
montane. 

”Obiectivele ce se propun, în cadrul unor noi orientări în 
politica economică a multor state ce dețin munți și tradiții 
agricole, privesc conservarea unei agriculturi de tip montan, 
prin metode flexibile și adaptate local, capabile să asigure nu 
doar utilizarea unor resurse, ci și menținerea cât mai puțin 
alterată a mediului natural...  

Concluziile generale desprinse în legătură cu agricultura 
montană privesc abținerea de a se implanta exploatații mari și 
modernizate în munți, fiind necesare prea mari investiții și 
cheltuieli energetice, preferându-se susținerea micilor 
exploatații, a gospodăriilor particulare.” (Rey, 1985).  
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380-381. 

Avădănei V., Avădănei, L. (2019). Ia – ADN-ului civilizației 
montane românești. Consiliul Județean Neamț 

Covaci B., Covaci M. (2021). Mountain social development 
models, between principality, conscience and evolution. an 
overview. Journal for Freedom of Conscience. 

Deac V. (2009), Modele de dezvoltare comunitară adaptate 
comunităţilor rurale din Romania – Teză de doctorat, 
Universitatea din București 

DUNETS N. & G., ZHOGOVA & N., SYCHEVA. (2019). Common 
characteristics in the organization of tourist space within 
mountainous regions: Altai-Sayan region (Russia). 
GeoJournal of Tourism and Geosites. 24. 161-174. 
10.30892/gtg.24113-350. 
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Abstract 
Dezvoltarea turismului de munte rural are loc pe 

baze complexe care cresc: ofertanții sporesc concurența, 
cresc cerințele consumatorilor, intensifică investițiile, 
sporesc profesionalismul, promovarea este mai agresivă și 
ingenioasă etc. Devine din ce în ce mai evident că ecuația 
dezvoltării culturale a zonelor montane ocupă elemente 
extinse și consistente care așteaptă să fie valorificate. 

Studiile legate de crearea conceptelor și măsurarea și 
interpretarea relevanței și impactului acestora trebuie să 
genereze noi soluții și noi forme de abordare care să includă 
toate părțile interesate. Dacă luăm în considerare suportul 
comunicării între ele, descoperim că domeniul de aplicare al 
problemei este în expansiune rapidă, inclusiv culturale, 
comerciale, educaționale, de mobilitate, de sănătate etc. 

Justificarea atributului „inteligent” asociat zonei 
turistice include în mod necesar integrarea și încadrarea 
acesteia în zona semiotică. Este ceea ce propunem în 
această lucrare: să atragem atenția și să provocăm o 
dezbatere despre semiotica turismului montan rural pentru 
o interpretare mai completă a limbajului verbal și neverbal 
utilizat între părțile interesate și factorii de decizie. 

Subiectul deschide noi orizonturi care se transformă 
în noi oportunități și noi abordări ale considerațiilor 
strategice și tactice care vor fi finalizate în solduri de 
numerar și non-cash în special și solduri globale. 
 
1. Introducere 

Asigurarea atributelor de emergență pentru turism ne 
mobilizează să studiem noi soluții care să satisfacă pretențiile 
/exigențele clienților. Suportul cultural al turismului este o 
problemă foarte delicată deoarece apar contradicții ca 
urmare a intensificării abordărilor competitive. Goana după 
profit îndeamnă antreprenorii și creatorii de modele de 
afaceri la asocieri inovative care ies din tiparele tradiționale. 
Aceste schimbări conduc la manifestări de rezistență, dar și la 
activarea unor atitudini mai mult sau mai puțin agresive 
privind ”demolarea” unor mituri. 

Există o discuție acerbă privind împărțirea de către 
firma de consultanță PricewaterhouseCoopers (PwC), a 
activităților economice în 7 categorii care acoperă mai bine 
aria de preocupări științifice, educative, ecologice din 
prezent (PricewaterhouseCoopers, 2011). Regional 
Biotechnology, (PwC) Luxembourg): 1. Industrii creative; 2. 
Industrii ecologice; 3. Industrii de experiențe; 4. Industrii 
maritime; 5. Industrii mobile; 6. Industrii de mobilități; 7. 
Medicină personalizată.  

Incursiune semiotică în turismul rural montan 

 

Lucrarea a fost publicată în: The Yearbook of the ”Gh. Zane” 
Institute of Economic Researche, v. 28 (1), p. 133; 

http://ices.ro/RePEc/zan/ygzier/2019/YGZIER_V28_ISS1_13
3to145_Avadanei.pdf 

Turismul se încadrează în grupele 3 și 6 pentru cazare 
și servicii alimentare și în grupele 1 și 3 pentru divertisment, 
creație și interpretare artistică. 

Rezistența principală se manifestă pe coordonatele 
transferului științei și culturii de la modelul de tip catedrală 
la modelul de tip bazar (Eric S. Raymond, 1999).  

Este clar că turismul rural montan ”mustește” de 
cultură. Aproape toate elementele de atracție se bazează pe 
tradiții, pe nostalgii, pe asocierea cu servicii culturale, în 
general pe emoții. În aceste condiții ar fi de așteptat că el, 
turismul rural montan, să devină înfloritor și să beneficieze de 
toate oportunitățile. Nu este așa și dezamăgirile și frustrările 
se cer satisfăcute de studii și interpretări solide care să 
conducă și la soluții viabile de recuperare socială și 
economică.  

Subiectul abordat se dorește o reorientare a atenției 
asupra mecanismelor psiho-sociale și de comunicare, prin care 
valorizarea turismului se raportează la elementele de raportare 
la individ, grup, comunitate și identificarea semnificației 
semnalelor care brăzdează câmpul comunicării. Există o dorință 
de a interacționa cu alte comunități fie prin primirea oaspeților 
în casa sau comunitatea proprie, fie prin vizite efectuate în alte 
case și comunități în dorința de învățare, adoptarea și 
adaptarea modurilor de viață, de definire a elementelor de 
confort și de stare de bine.  

Toate acestea pregătesc interferența semioticii cu 
cultura și dobândirea de beneficii (materiale și imateriale) 
de ambele părți în scopul îmbogățirii și dezvoltării 
instrumentelor de lucru.  

Asocierea semioticii cu turismul are loc pe suportul 
comunicării a cărei consistență se bazează pe un proces 
complex de atribuire a semnificațiilor, atât de utile asocierii 
emoțiilor și predispunerii la construcții mentale generatoare 
a stării de bine.  

Turismul presupune consum de comunicare, 
cunoaștere, cultură din care organismul elaborează ”cărămizi” 
pentru construcții interioare (psihologice) și exterioare 
(sociologice) pentru a delimita un mediu înconjurător de 
proximitate în care să se simtă bine și să aibă securitatea 
asigurată.  
 
2. Dezbaterea semiotică favorabilă integrării turismului 

Semiotica este o știință invazivă cu ambiții imperialiste 
care tinde să acapareze spațiul activității și comunicării 
umane (Eco, Umberto, 1982). Această tendință nu este nouă 
și se înscrie în linia manifestărilor anterioare ale științelor 
naturale și apoi ale celor sociale.  

Dezvoltarea domeniului a început cu Ferdinand de 
Saussure (1857 – 1913) (Ferdinand de Saussure, 1998) și 
Charles Sanders Peirce (1939 -1914) (Charles Sanders Peirce, 
1990). S-au adăugat ulterior alți autori care au dezvoltat 
subiectul și domeniile de aplicare.  

Pentru turism, în interesul subiectului, menționăm o 
serie de studii care au condus la o diversitate de abordări 
care, însă, sunt departe de a epuiza subiectul.  

Astfel, o serie de lucrări sunt bazate pe categorii de 
destinații și pe modul de reprezentare și caracterizare prin 
iconuri, indici și simboluri. Se iau în considerare atât  

Vasile AVĂDĂNEI, dr.ing., lect.univ., CS III, 
Centrul de Economie Montană,  

Ioan SURDU, dr.ing., prof.univ., CS I, Centrul de 
Economie Montană,  

Lidia AVĂDĂNEI, dr.ing., lect.univ., CS III, 
Forumul Montan din România filiala Neamţ, 

http://ices.ro/RePEc/zan/ygzier/2019/YGZIER_V28_ISS1_133to145_Avadanei.pdf
http://ices.ro/RePEc/zan/ygzier/2019/YGZIER_V28_ISS1_133to145_Avadanei.pdf
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aspectele statice cât și cele dinamice ale fenomenului turistic 
(Jody W. Pennington & Robert C. Thomsen, 2010). 

În lucrarea citată se face o trecere în revistă a unor 
aplicații cu atribute semiotice pentru o diversitate de 
aplicații: cercetare de piață (Bitoun, 2006; Kessous & Elyette, 
2008; Pinson, 1988, Valentine, 2002), publicitate (Langrehr & 
Caywood, 1995; Warlaumont, 1998), brand (Valentine, 2003), 
comportamentul consumatorului (Cherrier & Murray, 2004); 
cercetarea imaginii turismului (Smith, 2005) etc. 

Turismul se desfășoară într-un imperiu al semnelor. 
Turiștii consumă semne și semnificanți din culturile pe care le 
vizitează (Barthes, Roland. 1982). Cei care provin din 
aglomerări urbane caută locuri exotice, liniștite. Cei care vin 
zone mai puțin aglomerate caută locuri cu viață tumultuoasă. 

O abordare semiotică a turismului pentru societatea 
postmodernă aduce în discuție atât tehnici de abordare 
(simulări, abordări de hiperrealitate) cât și evidențierea 
elementelor de autenticitate și situează turismul în cadrul 
culturii de consum (Arthur Asa Berger, 2011). Instrumente de 
tip anchetă (Echtner, C., 1999) sau iconografice (Sternberg, 
E., 1997) au fost folosite pentru cercetarea fenomenului 
turistic.  

Turismul nu are o susținere media favorabilă și are puțini 
apărători. De multe ori turiștii sunt însoțiți de emoticoane rele și 
sunt considerați lipsiți de imaginație, docili, plictisitori și 
ignoranți. (Michal Kolcun, Sebastian Kot, Iwona Grabara, 2014). 

În general destinația se alege pe baza unor imagini 
preexistente disponibile pe canalele de comunicare (media, 
internet, pliante, panouri, site-uri etc.). (Pearce, P., 1991). 
Dar această pre-experiență este de natură intangibilă și poate 
induce o atitudine falsă din cauza carențelor în interpretarea 
și înțelegerea semnelor legate de turism.  

Pe de altă parte, este necesar să se discearnă dacă 
modul de prezentare al unei destinații turistice este de a crea o 
imagine exagerată despre loc în favoarea turistului, sau dacă 
acesta este o reflectare a opiniilor turiștilor anteriori 
(MacCannell, D., 1999). De aici pot rezulta confuzii atât pentru 
turiști cât și pentru gazde(Krippendorf, J., 1987). 

Turismul trebuie să pună în evidență contraste față de 
viața de zi cu zi (Boorstin, Daniel J. 1975).  

Se evidențiază sens ibilități la impactul turismului 
asupra comunităților gazdă fragile sau obiectivelor turistice și 
trebuie abordată problema turismului astfel încât 
autenticitatea să nu-i fie afectată. Turistul din societatea post 
modernă nu caută neapărat autenticul. Uneori preferă ceva 
ludic pentru plăcere sau bucurie estetică (Wang, Ning. 2000).   

Cumpărăturile făcute de turiști nu urmăresc să facă 
alegeri individuale deoarece se confruntă cu foarte multe 
opțiuni. Un turist preponderent rațional se orientează după 
tipuri de relații în raport cu imaginea culturală despre 
societatea pe care o vizitează. (Douglas, Mary. 1997). Se pare 
că nu este decisivă psihologia individuală despre consum și 
cumpărături, ci mai degrabă, intenția de a urmări ce îl 
diferențiază de alte culturi. 

Turistul interacționează cu noile locuri pe care le 
vizitează pe baza unei negocieri. De fapt comportamentul din 
viața de zi cu zi este o permanentă negociere, dar el a creat 

obișnuință și a intrat în subconștient. De aceea este necesar 
să se implementeze un set de repertorii de negociere pentru 
locurile care vor fi vizitate: reexaminare, reînvățare, 
improvizație / (Gottdiener, Mark. 1995). 

S-a făcut o trecere în revistă a literaturii de 
reprezentare a turismului și semiotică, subliniind punctele 
tari, punctele slabe, și lacune în acest domeniu de cercetare, 
și în cele din urmă s-au pus mai departe o serie de întrebări 
de cercetare demne de atenție în viitor, atât pentru oamenii 
de știință cât și pentru practicieni. (Ribeiro, N. F., 2009).  

Este necesar să se dezvolte un univers semiotic 
pentru a evidenția nu numai atracțiile turistice, dar și pe 
turiști. Abordarea structurată a acestor procese complexe 
semiotice poate duce la rezultate spectaculoase în industria 
turismului. Utilizarea corectă a semnelor și a markerilor din 
industria turismului poate reprezenta diferența dintre o 
vacanță de vis și un coșmar turistic (Michal Kolcun, 
Sebastian Kot, Iwona Grabara, 2014). 

Turismul este o practică de o importanță culturală și 
economică considerabilă. Dar, nu s-a bucurat de atenția 
teoreticienilor pentru a se fundamenta o practică orientată 
spre performanță.  
Există o multitudine de tipuri de turiști ceea ce produce o 
segregare între clase distincte și creează un câmp pentru 
denigrări. (Jonathan Culler, 1989).  
 
3. Elaborarea conceptului 

Ne-am propus o abordare semiotică a turismului pe câteva 
elemente care ni s-au părut relevante. Am luat în considerare cele 
trei coordonate semiotice fundamentale și am parcurs o serie de 
pași în compatibilizarea cu turismul rural montan. Astfel, pe baza 
experiențelor anterioare și a explorărilor proprii s-a construit un 
tablou sintactic cât mai complex și mai complet. A rezultat 
diagrama din figura 1 în care s-a delimitat o așezare în pătrat pe 
coordonatele ”material / imaterial”, acțiunea ”public / privat”, 
diagonala ”cultură / istorie” cu includerea unui loc favorabil și 
pentru ”natură”. 

 

Fig. 1. Tabloul sintactic al semioticii turismului rural montan 
(original, autorii) 

Pagini din producția științifică montană 
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În acest tablou relevanța valorii adăugate generate 
de turism devine mai concretă deoarece exprimă mesaje 
care implică în mod reciproc atât pe gazde cât și pe oaspeți. 
Din acest tablou devine relevantă politica de investiții. Se 
adaugă elementele concrete de atragere a turiștilor pe teme 
specific umane: curiozitate, informații și imagini promovate 
cu ținte de mare specificitate, mesaje emoționale și 
atractive, brand-uri, logo-uri, etc. Toate acestea se vor 
regăsi în memoria actorilor și figuranților tabloului turistic. 
Modul de atribuire a mesajelor în trecerea de la sintactică la 
semantică se constituie în însăși procesele semiotice.  

Pe baza reprezentărilor lui Umberto Eco (Eco, Umberto, 
1982) am construit un fel de algoritm semiotic aplicabil și la 
turismul rural montan ca suport a transmiterii mesajelor 
culturale (fig. 3). 

Incursiune semiotică în turismul rural montan 

 
Sunt incluse cele mai reprezentative dintre activitățile 

specific umane (individuale, de grup și de comunitate) 
capabile ”să ducă vestea” și să atragă un spectru larg de 
martori / privitori / actori care să confirme valoarea de 
mobilitate și de consum a actului cultural. Se observă modul 
în care se separă asumarea între antreprenoriat și 
guvernanță. Aceasta conduce la identificarea beneficiilor 
directe și indirecte care rezultă în final. Dar, elementul cel 
mai important se regăsește în perpetuarea manifestărilor 
prin care se dorește și se reușește să se realizeze 
continuitatea culturală.  

Toate aceste manifestări transmit semne și au 
pretenția să fie recepționate și distribuite pe un spectru larg 
cu grad semnificativ de subtilitate. Astfel, se construiește un 
tablou semantic complex deoarece fiecare din elementele din 
tabloul sintactic capătă mai multe semnificații. La acestea se 
adaugă semnificații combinate (ramificate) sau înlănțuite. 
Pentru simplificare ne-am propus să atribuim numai câte o 
semnificație fiecărui element sintactic și am construit tabloul 
semantic simplificat din figura 2. 

Fig. 2. Tabloul semantic al semioticii turismului rural montan 
(original, autorii) (se citește în corelare cu figura 1) 

Cultura este un depozitar de experiențe sociale care 
au fost rafinate de postulatele semiotice sau corelate cu 
elemente de teoria semnelor (văzute și nevăzute). Din 
aceste corelații între forme și conținuturi rezultă un complex 
de tipologii. Pentru semnificare se folosesc operatori 
semiotici care sunt de 3 feluri: ”semnul” este obiectul (ține 
locul la ceva), semnificatul este vehiculul (conceptul, 
reprezentarea), iar ”interpretantul” este ideea generată 
(imaginea mentală, vizuală, auditivă). Procesul poate 
parcurge mai multe iterații în urma cărora rezultă 
diversitatea semantică. Rolul acesteia nu este de a ne 
complica viața, ci de a exprima în forme diverse impactul 
interacțiunilor. De altfel, parcurgerea acestor iterații 
conduce la obișnuință comportamentală, o stăpânire 
intelectuală a cunoștințelor, experiențe etc.  

A doua corespondență în procesul semiotic constă în 
trecerea la pragmatică. Pentru autori a fost o provocare 
semnificarea procesului. S-a recurs la modelul clopotului ca 
mod de ordonare a elementelor și a rolului lor semnificativ 
și interpretativ de amplificare prin rezonanță pentru 
îmbogățirea valorilor (fig. 4). La partea superioară s-au 
localizat elementele materiale cu rol de ancorare în viața 
reală. Producerea pentru satisfacerea nevoilor (materiale) 
se bazează pe acumulare de experiențe și know how. La 
partea inferioară are loc amplificarea imaterială care implică 
efort intelectual și generează transfer de cunoaștere în 
beneficiul cultural, spiritual, intelectual. Tot ansamblul se 
raportează la modul procesual de integrare spațio-
temporală de continuitate prin transmitere de la o generație 
la alta a zestrei și a moștenirii. 

De fapt, din abordarea complexă și completă rezultă 
că turismul capătă semnificația unui instrument / vehicul de 
continuitate culturală în societatea post-modernă.  

Fig. 3. Mecanismele semiotice din semantica culturală 
favorabilă turismului rural montan (original, autorii) 

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/author/138762;jsessionid=46C973BA722BAD9950F5215E4D5D1AFE
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- Rolul de vizitator este, de asemenea, important deoarece 

presupune o inițiere în consumul serviciului de 
ospitalitate. Informarea prealabilă presupune verificarea 
compatibilității între potențialul serviciu oferit și 
atributele personalității sale. În acest fel se evită multe 
animozități care se pot ivi în mesajele reciproce. 

Și statutul de vizitator presupune folosirea unui cod 
al manierelor pe tot parcursul sejurului, de apreciere a 
gazdei și a eforturilor sale. El este important pentru 
atmosfera coexistenței vremelnice și pentru starea de bine 
care a motivat acțiunea turistică. 
- Relația gazdă – vizitator pune în evidență imperiul 

semnelor (Barthes, Roland. 1982) și are ca finalitate 
mulțumirea lucrului bine făcut pentru ambele părți. 
Desigur, dacă vizita se repetă, rezultă că vizitatorul a 
plecat mulțumit de la prima vizită. Dar obligă gazda la un 
plus de efort pentru acel element de noutate care să-l 
surprindă în continuare pe vizitator. 

Există un prag de sensibilitate în statutul gazdei, legat 
de aprecierea de către vizitator a efortului depus. Pe de altă 
parte chiar dacă este consacrată zicala ”clientul nostru – 
stăpânul nostru”  sub nici o formă nu se forțează limitele de 
protejare a demnității gazdei care este foarte expusă 
emoțional (gazda lezată rămâne în spațiul ei de primire, pe 
când vizitatorul nepoliticos poate să plece pur și simplu).  

În spațiul public statutul de gazdă este profesionalizat 
(organizarea de evenimente culturale, muzee, târguri, 
festivaluri etc) (fig. 1). De asemenea, vizitatorul este avizat 
printr-o documentare prealabilă mai accesibilă. 

Formele de comunicare între gazdă și vizitator se 
raportează în planul pragmatic la formele de consum care 
generează satisfacția. Identificăm în acest sens:  
- Consumul fiziologic: gastro, somn 
- Consumul psihic: experiențe, emoții 
- Consumul cultural (intelectual, spiritual): informații, 

cunoștințe, ”povești” (storytelling);  
- Consumul fizic: excursii, drumeții, sporturi, lenevire;  

Toate acestea se transformă în mesaje pe o gamă 
largă de reacții emoționale. De aceea devine importantă o 
discuție despre turismul rural montan în context semiotic.  
- Ce valori există: culturale, istorice, ale comunității, de grup, 

individuale;  
- Ce formă de prezentare au: materiale (situri, obiecte, 

artefacte), imateriale (obiceiuri, datini, ritualuri, mesaje);  
- Cum sunt receptate de client: curiozitate, satisfacție, 

respect, participare, invitație pentru a fi trăite emoțional 
și împărtășite;  

- Cum construim ”povestea”: este mesajul cel mai complex 
deoarece implică și gazda (ghidul) și vizitatorul (naiv, 
cult, documentat, inițiat...);  

- Ce comunicăm: mesaje ancestrale, simboluri, evenimente 
vechi și/sau recente, parabole care se cer descifrate;  

- Cum comunicăm: verbal, nonverbal, adresare către simțuri, 
intelect, spirit, cultura generală;  

Probabil, elementul cel mai complex în această 
semiotică pe suport cultural, o constituie empatia. Actul 
turistic este o preocupare specific umană  

Fig. 4. Clopotul pragmatic în contextul semioticii turismului 
rural montan (original, autorii) 

Această formă sofisticată de schimb (material / 
imaterial) se manifestă prin prezența celor două categorii de 
actori (gazde și vizitatori) pe fluxuri sociale, economice pe 
suport motivațional și emoțional de distracție / cunoaștere. 
De fapt, din abordarea complexă și completă rezultă că 
turismul capătă semnificația unui instrument / vehicul de 
continuitate culturală în societatea post-modernă. Această 
formă sofisticată de schimb (material / imaterial) se 
manifestă prin prezența celor două categorii de actori 
(gazde și vizitatori) pe fluxuri sociale, economice pe suport 
motivațional și emoțional de distracție / cunoaștere.  
 
4. Valorificarea conceptului 

Punerea la punct a unor elemente conceptuale de 
aplicare a semioticii în turism asigură un flux de soluții 
capabile să satisfacă o gamă largă de exigențe ale vizitatorilor, 
dar și ale gazdelor. Într-adevăr, mai multe elemente ale 
turismului în general sunt supuse unei presiuni generate de 
fluxurile de comunicare dintre cele două categorii și a 
conținutului lor semantic. Ele se manifestă în 3 planuri: 

- Rolul de gazdă presupune o inițiere și o investiție în 
știința ospitalității. Există un anumit tip de orgoliu al 
gazdelor de a se prezenta cât mai bine în fața oaspeților. 
Acesta este marcat inferior de vizite efectuate ocazional 
într-o gospodărie: membri ai familiei care locuiesc 
departe, rude, prieteni ale unor membri din familie, 
hramuri, alte ocazii. Marcajul superior este dat de 
găzduirea la o pensiune consacrată în care rolul de gazdă 
are suportul unei forme de învățământ absolvite. Printre 
altele, există un standard în amenajări și investiții care 
mobilizează gazda să se declare aptă să primească oaspeți.  

Statutul de gazdă presupune folosirea unui cod al 
manierelor la primire, la plecare și în timpul sejurului. 

Gazda trebuie să aibă cunoștințe despre împrejurimi și 
să dispună de ”un sac de povești” despre regiunea în 
care se află. 
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 Pagini din producția științifică montană 

(cu adresare pe treptele superioare ale piramidei nevoilor a 
lui Maslow (Maslow, web). Preocuparea principală în 
pregătirea activității o constituie finalizarea cu succes. 
Gândurile celor doi actori se focalizează pe următoarele 
întrebări:  

a. raportul între ofertă și cerere la nivel primar: 
- Gazdă: Ce furnizez eu / Ce părere am de ceea ce îi ofer / 

Cum reglez oferta (minimizarea costurilor, maximizarea 
beneficiilor);  

- Oaspete: Ce aștept eu / Ce cred eu despre serviciile gazdei / Ce 
variante realiste pot accepta (încântare, surprize plăcute);  

b. raportul între ofertă și cerere filtrat prin semiotică: 
- Gazdă: Ce fel de personalitate este oaspetele / Cum 

construiesc oferta ca să-l surprind plăcut / Ce aș aștepta 
eu dacă aș fi client / Ce variante de rezervă am pentru a 
compensa eventuale neajunsuri (anticiparea așteptărilor, 
autosuficiență); Oare, va mai reveni (a fost mulțumit)? 

- Oaspete: Ce fel de om este gazda / Ce cred eu despre 
eforturile gazdei de a mă mulțumi / Cum mă voi comporta 
față de ea pentru a-i răsplăti efortul (așteptări, exigențe); 
Trebuie să-i spun că sunt încântat, chiar dacă nu a fost 
totul perfect;  

Din partea actorilor publici elementele semiotice cele 
mai consistente vin de la organizarea unor evenimente (hramuri, 
sărbători, târguri, festivaluri, zile deosebite, iarmaroace) sau 
amenajarea unor spații cu atracție speciale: muzee, situri, arii 
protejate. Mesajul îl constituie un univers de valori culturale, 
spirituale, economice, reprezentate și/sau etalate; 

Dorim să semnalăm faptul că una din marile deficiențe 
ale activităților turistice pe suport cultural în zona noastră o 
constituie lipsa de mândrie a localnicilor. Mândria este unul 
dintre cele mai importante moduri de manifestare a 
apartenenței naționale (Kati Dlaske, 2014). Valorile culturale 
sunt permanente. Ele nu se manifestă numai cu ocazia unor 
evenimente sau într-un cadru festiv. 

Aceasta presupune un crez, o convingere, o 
participare entuziastă și, mai ales, un mesaj plin de conținut 
emoțional către oaspeți. Este o condiție a menținerii unui 
antrenament activ pentru momentele când se manifestă 
calitățile de gazdă.  
 
5. Validarea modelului 

Elementele de validare se regăsesc în pragmatismul 
semiotic. Se au în vedere următoarele aspecte de ordin 
practic – aplicativ: 
1. Modelul de succes trebuie să aibă atribute dinamice; 

preocuparea pentru noutate devine obligație pentru 
gazdă și o surpriză plăcută pentru oaspete. De asemenea, 
îmbogățirea în semnificații crește valoarea în sine a gazdei 
(fie publică, fie privată) și prin iterațiile specifice din figura 
2, conduce la obișnuința în frecventare și, deci, la 
sustenabilitatea demersului turistic sub aspect cultural; 

2. Construirea pachetului de ospitalitate se poate transforma 
într-o provocare semiotică generatoare de performanță:  

- Partea hard (suportul material) și partea soft (suportul 
intelectual) sunt combinate pentru susținerea semnelor 
asociate;  

Incursiune semiotică în turismul rural montan 

 
- Partea fixă și partea flexibilă reflectă caracteristicile de 

adaptare a pachetului de servicii turistice pasibile de 
personalizare;  

- Consum: bunuri și servicii, se traduce prin emoția primului 
contact și prin componentele de emergență;  

- Cunoaștere: informații și ”povești”, formează partea de 
cunoaștere; 

- Cultură: tradiții și istorie, formează partea care conduce la 
conștientizarea apartenenței și identității;  

3. Studierea oaspetelui (consumatorului) se transformă într-o 
atitudine și un pachet adecvat compatibil cu durata de 
coabitare. Se deosebesc:  

- Gusturi actuale rezultate din nevoia unei ”plonjări” 
ocazionale în universul rural montan; 

- Gusturi tradiționale, care se transformă în forme de consum 
permanent de forma ”cură de turism rural montan”; 

4. Accesibilitatea este determinată de capacitatea de a 
consuma turismul rural montan în formele cu confirmare 
de autenticitate (Soica, Simona, 2016). Este , de fapt, locul 
în care se confruntă realitatea locurilor și obiectivelor cu 
imaginea indusă prin mijloacele de promovare în 
momentul deciziei. Se organizează diferite evenimente în 
care se accesează secvențe din pachetele oferite:  

- Expoziții de mostre și fotografii cu atracțiile de consum;  
- Ceremonii de degustare preparate gastronomice, băuturi, 

legume sau fructe conservate, miere etc. 
5. Construirea ”poveștilor” (combinări de elemente). Acestea 

pot fi despre: 
- Locuri (geografic): împrejurimi; peisaje, geografie, istorie, 

tradiții;  
- Oameni: personalități, cinste, încredere, seriozitate, 

vrednicie;   
- Familie: genealogie, istoric, tradiții, vrednicie, misiunea 

continuității; 
- Societate (comunitate): sat, informații monografice, istorie, 

tradiții, spiritualitate, forța de coeziune, puncte tari; 
- Produse cu specific local: avuție, istoric, emoție, valoarea 

muncii depuse, valoarea inteligenței investite; 
6. Cartea de ospitalitate: acesta este un instrument deosebit 

de complex de confirmare a pragmaticii semiotice. Se face 
invitație la apreciere și notare. Este o oglindă a poziției 
gazdei: instituțional, funcțional, reprezentativ, mesager, 
purtător de tradiții, brand, imagine în rândul 
consumatorilor, confirmarea impactului serviciilor etc. 

 
6. Concluzii / Recomandări; 

Lucrarea se dorește a fi un instrument de analiză și 
lucru util în primul rând pentru micii furnizori de turism rural 
montan precum și pentru marketingul produselor turistice 
efectuat de operatorii consacrați.  

Turismul rural montan poate beneficia din plin de 
abordarea semiotică pentru consolidarea caracteristicilor de 
emergență;  

Elementul de impact cel mai semnificativ este 
atributul dinamic de diversificare permanentă a pachetului 
pentru menținerea interesului în rândul clienților;  

Parteneriatul public / privat pune față în față o singură  
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semiotică prin care se confirmă complementaritatea 

acțiunilor și convergență beneficiilor;  

Mecanismele de marketing în turism sunt susținute 

cu argumente solide provenite din abordarea semiotică;  
Procesele semiotice care parcurg etapele ”sintactică 

– semantică – pragmatică” detaliază tabloul fundamentării 

unor strategii consistente a inițiativelor de turism atât pe 

coordonatele inițiativelor private, cât și al politicilor publice 

de susținere.   

Strategiile de dezvoltare a turismului iau în 
considerare concluziile rezultate din abordarea semiotică, 

dar planul de implementare poate fi fragmentat și 

diversificat progresiv pentru a se putea cuantifica secvențial 

impactul tradus în beneficii și profitabilitate.  
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Întâmplări din munți 

Nevoia m-a dus la Agenția Băncii Naționale din orașul 
nostru să schimb vreo câteva din biletele de 1.000 de lei care se 
scot din circulație. 

La casă, între altă lume aștepta să-i vină rândul o țărancă de 
vreo 50 – 55 de ani. Stătea departe, lipită de un peret, ținând 
strânsă de corp cu mâna dreaptă o traistă legată la gură și cu 
bârnețul trecut peste brațul stâng.  

Am înțeles că baba are și ea câteva hârtii de schimbat. 
Cum m-a văzut, s-a și apropiat de mine , bucuroasă că mai 

vede un suflet de femeie. 
- Sărut mâna cuconiță, poate că ai și mata hârtii de schimbat? 
- Da, am vreo câteva. Dar dumneata? 
- Și eu, maică… Da uite ce te-aș întreba: oare schimbul ista 

nu-l face statul ca să vadă ce bani avem și apoi să ne mai pună 
un bir? Oamenii de la noi așa spun… 

- Vorbe de clacă mătușă: nu crede! Statul nu pune nici un 
fel de dare. Schimbul se face pentru altă pricină. Printre hârtiile 
acestea de 1.000 de lei sunt multe falșe și banca le strânge pe 
toate ca să curme hoția.  

- Dumnezeu să-ți deie sănătate că mi-ai luat o piatră de pe 
inimă.  

Venindu-ne rândul și nouă la schimb, i-am făcut loc întâi 
babei, căci eram curioasă să văd câți bani are. 

- Câți bani ai mătușă? O întrebă casierul.  
- Șaizeci de bucăți, răspunde baba.  
Se înțelege că nu mică mi-a fost mirarea , când am auzit ce 

sumă frumoasă de bani are o babă și încă o țărancă.  
M-am hotărât să o ispitesc de unde are atâția bani. Am 

plecat de la bancă împreună.  
- Frumoasă sumă ai adunat mătușă! Se vede că ai vreo 

moștenire, ori poate ai vândut ceva pământ? 
- Ba nu, drăguță! I-am strâns din muncă crudă. Gologan cu 

gologan și an de an, lipsindu-mă de multe de toate, numai să 
adun și eu comând pentru bătrânețe.  

- Foarte frumos, mătușă! Dar n-ai putea să-mi spui de pe ce 
ai adunat acești bănișori? 

- De ce nu, că doar nu-i nici o taină sau vreun lucru necinstit. 
Mai întâi de toate, nici eu nici bărbatu-miu n-am fost oameni 
risipitori. Am legat banul cu 10 ațe și nu l-am dat pe toate 
nimicurile. Dar să nu care cumva să credeți că am fost zgârciți. 
Nu, Doamne ferește… Casa ne-a fost casă și masa masă. N-am 
dus lipsă de nimic, ne-am crescut și ne-am gospodărit 3 băieți și 
două fete și din casa noastră n-a ieșit nimeni neomenit. Suntem 
între oameni cu stare, dar, cum ți-am spus, muncitori și cu milă 
de ban. 

- Ei, și cum spui că ai adunat suma de 60.000 de lei? 
- I-am adunat, cum să-ți spun de pe lucruri femeești. Eu stau 

aicea la coasta târgului, la Mășcătești. Târgoveții trăiesc numai 
din bani, iar cumpărăturile le fac  de la noi țăranii. Putem spune 
că noi ținem târgurile.  

- Asta așa-i mătușă. 
- Eu mi-am făcut un cârd de vreo 20 de găini, dar știi, tot una 

și una. Găini de soi, outoare, care îmi dau peste 200 de ouă pe 
an. Iar când îmbătrânesc, le vând cu preț bun căci sunt grele cât 
curcile. În fiecare marți și joi eu îs în piață cu câte o coșarcă de 
vreo 60 - 70 de ouă mari proaspete și frumoase, de se bate 
lumea de la ele.  

- Înseamnă că încasezi 150 – 175 de lei. 
- Tocmai, când îi preț bun… Apoi avem și două vaci cu lapte, 

iar de soi bun, izvor, nu altceva. Ne îndulcim și casa cu 
îndestulare, dar aduc și în târg lapte, brânză și unt de 2 - 3 sute 
de lei pe săptămână și uneori mai mult.  

- Frumos, foarte frumos! 
- Apoi să vezi ce grădină de legume am în fiecare primăvară. 

Și de aici mai scot câteva mii de lei pe vară.  
- Brava, mătușă, d-apoi dumneata ești de dat pildă.  
- Vara mai cresc pui, 2-3 godaci, mai țes pânză de in și 

cânepă, sumani, mai câte un lăicer două, că nu ne lipsesc și oile 
și iaca așa am adunat bănișorii ăștia.  

- Să trăiești mătușă, dar frumoasă minte porți! Ce bine ar fi 
dacă toate gospodinele noastre ar face ca dumneata. 

- Să-ți spun dragă cuconiță. Nu-i greu să câștigi un ban – greu 
e să-l chivernisești. Că mă uit la unele din vecinele și din 
gospodinele din satul nostru, care muncesc și câștigă ca și mine, 
însă nu se ține nimic de ele, ci-s tot necăjite și fără un ban pus 
de-o parte, pentru că aruncă cu banii pe toate fleacurile și îi 
cheltuiesc fără nici o milă.  

- Vorba aceea mătușă: „cinci câștig, șapte mănânc, câți 
rămân în ladă-i pun.  

 

Exemplu de antreprenor montan (feminin) acum 80 de ani 
 Am intrat în posesia unui material interesant publicat în 

urmă cu 80 de ani în revista Sănătatea pentru toți, nr. 24, 
iulie 1939, editată de Farmacia Vorel din Piatra Neamț. 

Micile economii ale femeilor 
autor Rebeca Gheorgheasa 

Giumalău Suceava 
Cătună Carmen 

Trascău 
Nicu Jianu 
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 ● Simțim nevoia de a fugi pe drumuri. Excursia e soră bună cu 
vacanța. Plecăm cât mai departe și ne urcăm cât mai sus. 
Piscurile muntelui sunt obiectivul natural al vacanței, al 
evadării. I.D. SUCHIANU (1895 – 1985)  sociolog, eseist și 
critic literar 

● Mare este beția urcușului, mare desfătarea acestor plaiuri, 
mare dorința de a pluti. Cerul pare mai aproape de noi, dar 
el este și în noi, într-o viață cinstită și o inimă neșovăitoare. 
JULES MICHELET 1798 – 1874) istoric; 

● Lumea înălțimilor, o lume aspră și frumoasă, născută din 
zbuciumul planetei, mângâiată de nori și rudimentar cioplită 
de mâna sculptorilor cu putere nemăsurată: soarele, apa și  
vântul. ION COMAN (1920 – 2008) alpinist și gazetar; 

● O dimineață în munți. Pură, proaspătă, sonoră. Ca o melodie 
de Grieg. E momentul orei albastre. La ivirea zorilor,  când 
se naște ziua….Și când își leapădă cu greu, valul cețurilor 
nocturne. Corturile fumegă cu o respirație caldă. Vuietul 
râului crește aidoma unui tren ce se apropie fără istov. 
Sunetele, culorile, mișcarea se contopesc într-o melodie 
unică, plină de forță. Glasul munților! EVGHENI SIMONOV 
(1925 – 1994) actor și prozator; 

●; Maestrul a spus: înțeleptul se bucură de apă, omul virtuos de 
munți. CONFUCIUS (551 – 479 îHR) filosof; 

● Turistul vine aici să caute un punct de vedere, gânditorul 
găsește o carte imensă. VICTOR HUGO !802 – 1885) poet, 
dramaturg, romancier; 

● Ne cheamă spre munte bucuria de a lupta și de a cunoaște, 
ispita riscului și voluptatea victoriei, dorința de a evada 
dintr-o lume mecanică, uniformă, pe care am făcut-o prea 
asemănătoare nouă înșine. JAQUES CHEVALIER (1882 – 
1962), filosof; 

● Gândirii îi sunt necesare pasul călătorului, zvonul apelor, 
miresmele muntelui, ozonul tăriilor albastre, bolta brazilor, 
verdeața perenă e ca un simbol al longevității la care 
râvnește ființa noastră. ALEX. ROSETTI (1895 – 1990) filolog; 

● Nici o școală, în adevăr, mai bărbătească și mai eroică - și ceea 
ce  e mai mult - mai națională, decât aceea a muntelui. ION 
CONEA (1902 0 1974), geograf; 

● Prin turism, ca și prin muzică, omul se modelează, se 
transformă, se șlefuiește cu ajutorul emoțiilor pe care le 
încearcă, se întărește prin asprimile ce le îndură, își 
îmbogățește sufletul cu lumină și frumuseți nebănuite. 
DUMITRU ALMAȘ (1908 – 1995), istoric, prozator;  

 
Culese și aranjate de 

Dr.ing. CS I Teodor Marușca, 
membru ASAS 

 

Întâmplări din munți 

 Exemplu de antreprenor montan (feminin) acum 80 de ani 

Montanisme 

 III. Invitație la munte (chemarea muntelui) 

 - Sfânt să-ți fie rostul, dragă cucoană, dar drept așa-i cu 
unele din gospodinele noastre. Că, după ce și-au vândut marfa, 
numai ce le vezi că se strâng la Ițic sau la Bergu, unde cântă 
muzica mai tare și fac răfinie (tovărășie) și se așază pe mâncare 
și băutură. Și-apoi vorba aceea: „ține fină, na și ție, cât pe ce să-
mi dea și mie”. Și nu ies din crâșmă până nu s-o dus jumătate 
sau chiar tot ce au câștigat.  

- Urât lucru și chiar rușinos pentru o gospodină.  
- Altele se apucă de cumpărat toate fleacurile și nimicurile. 

Ba materie pentru rochii, ba broboade, ba pânzeturi, ba ghete, 
ba câte de toate, însă tot lucruri proaste și scumpe. 

- Mult mai în câștig ar fi dacă hainele le-ar face ele, cum ți le 
faci d-ta și gospodinele cele cu judecată sănătoasă.  

- Mai așa! Dar vezi că le mănâncă lenea și fudulia, vorba 
cântecului: 
 Ard-o focul cânepa 
 Că-i mai bună-america! 

Și Decât o chită de in 
 Mai bine-o bute de vin. 

Nu-i vorbă că și eu cheltuiesc din ce câștig – nu pun tot de-o 
parte, pentru că nici nu-i cu putință, căci nu te lasă nevoile vieții, 
care-s multe și grele și toate cer bani și iar bani. Însă cum am spus: 
cheltuiesc cu chibzuință și cumpătare, ca să-mi rămână de pus de-o 
parte, vorba veche: „cheltuiește române, și vezi și ce-și rămâne”. 

- Halal de dumneata, mătușă, dar știu că ești ajunsă de cap? 
Și-acum, de nu te-i supăra. Te-aș întreba ceva: unde ții 
dumneata comândul acesta? 
- Unde dă Dumnezeu cucoană: prin pod, pe sub grinzi, prin oale 
cu tărâță și cenușă, prin gheme și chiar în pământ. Și-s 
întotdeauna cu frica în sân să nu ne calce niște ticăloși, să-mi 
ieie și comându și chiar viața, că Doamne, multe istorii de 
acestea se mai întâmplă azi și de multe ori ne-au încercat și pe 
noi.  

A consemnat CS III dr.ing. Vasile Avădănei 

Arieșeni , Alba 
Nicolae Rusalin Sicoe 

Ciuruleaza Alba 
Luisa Iatan 
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Prezentare de carte  

„Așezările din Munții Apuseni 

 

În istoria cunoscută a românilor, Munții Apuseni marchează 
principalele jaloane de referință. De aici apare istoria scrisă 
bazată pe dovezi irefutabile, aici s-a creat liantul de rezistență 
la marile mișcări demografice euroasiatice, aici se găsesc nume 
și toponime reprezentative care s-au poziționat geografic 
marcând unitatea și diversitatea civilizației locuitorilor acestor 
pământuri.   

O asemenea cultură nu se naște din neant ci, în mod firesc, 
are multe elemente de continuitate care spun celor care știu să 
le citească că alături de istoria vizibilă (care formează 
patrimoniul material) există și o istorie invizibilă (care formează 
patrimoniu imaterial). Acestea două împreună formează baza 
culturii și civilizației montane românești în general și a celei din 
Munții Apuseni în special.  

„Așezările de Munții Apuseni” 
Autori:  

Vasile SURD 
Veronica Constantin,  

Alexandru – Sabin NICULA 
Editura „Presa Universitară 
Clujeană, Cluj Napoca, 2019 

Referenți 
Acad. Ioan Aurel POP, 

Prof.univ.dr. Ioan IANOȘ 
MoAR Radu REY 

Prof.univ.dr. Ion T. BOLD,  
Conf.univ.dr. Vasile ZOTIC 

Lucrarea a fost distinsă cu Premiul „Simion 
Mehedinți” al Academiei Române, 2019 

Autori: prof.dr. emerit. Vasile SURD, dr. Veronica CONSTANTIN, 
ACS drd. Alexandru-Sabin NICULA 

Aceasta este cea mai potrivită formă de incursiune în timp 
și în spațiu, deoarece se folosește de o diversitate de 
instrumente de explorare și obține o diversitate de informații 
mult mai relevante decât ar face-o alte discipline.  

Cele 20 de capitole care împart cartea, fără a umbla la 
unitatea dezbaterii, sunt tot atâtea teme de meditație și de 
argumentație. De fapt, amenajarea teritoriului și așezările umane 
reprezintă chei de descifrare a vieții și munci trăitorilor acestor 
meleaguri, a resurselor naturale cu care au fost dăruiți de natură, 
a modului în care s-a menținut și dezvoltate vetrele de sat și cum 
s-a creat și s-a consolidat coeziunea comunităților.  

Orașul Brad, un oraș cât o istorie 
Georgeta Dulgheru 

Ciuruleasa 
Luisa Iatan Colectivul de autori și-a propus o abordare geografică a 

culturii și civilizației din Munții Apuseni. Aceasta este cea mai 
potrivită formă de incursiune în timp și în spațiu, deoarece se 
folosește de o diversitate de instrumente de explorare și obține 
o diversitate de informații mult mai relevante decât ar face-o 
alte discipline.  

Cele 20 de capitole care împart cartea, fără a umbla la 
unitatea dezbaterii, sunt tot atâtea teme de meditație și de 
argumentație. De fapt, amenajarea teritoriului și așezările 
umane reprezintă chei de descifrare a vieții și munci trăitorilor 
acestor meleaguri, a resurselor naturale cu care au fost dăruiți 
de natură, a modului în care s-a menținut și dezvoltate vetrele 
de sat și cum s-a creat și s-a consolidat coeziunea comunităților. 
Colectivul de autori și-a propus o abordare geografică a cultură 
și civilizației din Munții Apuseni. Privim cu admirație urmele lăsate de înaintașii noștri care 

marchează o istorie geologică, o istorie hidrografică, o istorie a 
exploatării resurselor minerale și o luptă continuă pentru 
apărarea lor, un mod de formare a așezărilor, a dispunerii lor 
spațiale ținând cont de relief, a modului în care s-au creat 
comunitățile centrate pe resurse exploatabile, a modului în care 
gradientica montană și-a pus amprenta pe modul de viață și a 
dus la dihotomia dintre locuirea statică (gospodării, sate, orașe) 
și locuirea dinamică (așezări temporare, sezoniere, mobile, 
risipite, adaptarea la ciclul de viață al exploatării resurselor.  

Viața montană în Apuseni are două componente clare: 
creșterea animalelor și mineritul. Ele au modelat personalitatea 
umană făcând-o mai aspră, în ton cu nuanțele de asprime a 
naturii și a imperiilor care au încercat să le subjuge. 

Recomandăm această carte spre studiu. Noi o vom face! 
 

Dr.ing. CS III Vasile Avădănei 

Țara Abrudului 
Nicolae Rusalin Sicoe 
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Vineri, 13 august 2021, președintele Academiei Române, 
domnul Academician Ioan – Aurel Pop, a vizitat, pentru prima 
dată, Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, 
entitate științifică nou creată în anul 2008, în subordinea și cu 
sprijinul Institutului Național de Cercetări Economice ”Costin C. 
Kirițescu” al Academiei Române. 

Proiectul în valoare de 6,8 mil euro (83% fonduri europene) 
s-a încheiat cu succes fiind evaluat în luna mai, 2021, având toți 
indicatorii de rezultat realizați în termen. 

După vizitarea celor 12 laboratoare, a bibliotecii 
montane și a întregii baze materiale, a avut loc întâlnirea cu 
cercetătorii CE-MONT, ai Forumului Montan din România și 
ANDRM Romontana și cu reprezentanții Agenției Naționale 
a Zonei Montane și noului Centru de Cercetare, Inovare și 
Promovare a Lemnului Silvania, Lunca Ilvei (privat), Bistrița 
Năsăud, parteneri ai CE- MONT, unde s-a discutat despre 
însemnătatea și viitorul CE-MONT și rolul în edificarea 
montanologiei, ca știință în evoluție. 

Eveniment CE-MONT – Vizita Președintelui 

Bun venit la CE-MONT Vatra Dornei al Președintelui Academiei Române, domnul acad. Ioan Aurel Pop 
 

La încheierea vizitei, președintele 
Academiei Române a consemnat 
concluziile D-sale în Cartea de Aur a CE-
MONT, astfel: 

„Centrul acesta este o 
binecuvântare pentru Munții Carpați și 
pentru România, dar și ca o carte de 
vizită extraordinară a cercetărilor 
românești de montanologie, știință 
pornită din țara noastră, ca rezultat al 
gândirii și grijii domnului academician 
Radu Rey. Calde felicitări.”  

”Sunt de remarcat totodată referirile 
de înaltă apreciere,  încurajatoare, 
privind însemnătatea realizării și 
dezvoltării CE-MONT Vatra Dornei” –
rostite în cuvântul președintelui 
Academiei Române, difuzat la scară 
națională, prin postul TV Trinitas, cu 
ocazia evenimentelor ce au marcat  
Serbarea Putna – 150. (15 august 2021) 

CE-MONT Vatra Dornei care este o entitate 
de cercetare montanologică ”pionieră” a 
dobândit personalitate juridică în august 2020, 
având un număr de 36 cercetători, din care 19 
doctori în științe și 9 doctoranzi, precum și 50 
cercetători ”asociați”, care acoperă 
problematica economico-socială și de mediu, 
specifică zonelor montane. 

La sosirea la impozantul sediu din Vatra Dornei, str. Petreni, 
nr. 49, președintele Academiei Române a fost întâmpinat de 
directorul instituției prof. univ. dr. H.C. Radu Rey, membru de 
onoare al Academiei Române, fondatorul CE- MONT, însoțit de 
primarul municipiului Vatra Dornei, domnul Ilie Boncheș și un 
grup de cercetători. 
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Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea a IV-a 

 
Drept la OPINIE 

În perioada 18 Aprilie-21 
Decembrie 1969 am avut 
ocazia să efectuez un stagiu 
de specializare pe probleme 
de pajiști montane la 
Stațiunea federală de 
cercetări agricole Nyon-
Lausanne din Elveția. Cu acest 
prilej mi-am notat activitatea 
și impresiile într-un jurnal. 

După o jumătate de secol recitind acest jurnal m-am gândit 
că ar fi de folos să împărtășesc și altora trăirile, impresiile și 
învățămintele pe care le-am dobândit și m-au călăuzit în 
întreaga mea viață de cercetător științific și practician. Doresc 
ca aceste rânduri să îndemne tânăra generație din cercetare, 
învățământ, gospodării montane și alți actori să contribuie la 
îmbunătățirea stării actuale de înapoiere a praticulturii și 
pastoralismului montan românesc. 

sălbatică, extinderea pădurii și a mărăcinișurilor cu care s-au 
luptat elvețienii să supraviețuiască secole de-a rândul. 

Întrebările puse de autorități erau legate de întreținerea și 
exploatarea acestei zone părăsite de om și de animalele 
domesticite de el, cum se va dezvolta turismul în regiunile 
abandonate de locuitorii munților, care constituie principala 
mână de lucru în această prosperă ramură a economiei, și de 
alte multe îngrijorări, înainte de a se ajunge la un dezechilibru 
economic și demografic greu de îndreptat mai târziu. 

Măsurile de stăvilire a acestui fenomen au fost luate din 
vreme, prin subvențiile diferențiate pe altitudine, acordate 
realizării produselor animaliere în aceste zone cu handicapuri 
naturale, achiziționarea la prețuri modice a echipamentelor și 
mașinilor agricole, facilități pentru construcții și infrastructură, 
reduceri de taxe și alte avantaje pentru fermierii montani, în 
raport cu fermierii care activau în zone mai favorabile practicării 
agriculturii din Platoul elvețian. 

Cu toate aceste măsuri, abandonul alpajelor a continuat să 
existe din cauza faptului că nu s-a imprimat dinamismul necesar 
unor reforme tehnice și financiare care să stăvilească această 
tendință defavorabilă economiei montane. 

Din aceste considerente, la nivel de confederație, în urmă cu 
o jumătate de secol, serviciile de vulgarizare au întreprins 
numeroase studii într-un context regional și local privind 
potențialul productiv al terenului, evoluția demografică, 
necesarul de construcții și instalații și alte măsuri concrete 
pentru funcționarea plenară a alpajelor, care reprezentau un 
sfert din suprafața țării. 

În cele ce urmează, vă prezentăm pe scurt cronologia și 
conținutul acestor studii asupra unui alpaj. 

Pagini din viața oamenilor de munte 

Serviciul de popularizare (vulgarizare) agricolă din Lausanne 
Pe lângă multitudinea de informații pe care le primeau 

fermierii de la instituțiile de cercetări agricole, întrunirile 
asociațiilor din care făceau parte, ziare și reviste, emisiuni la radio 
și televiziune pentru Elveția Romandă, funcționa și un serviciu 
specializat la Lausanne. Pe adresa acestui serviciu  de pe lângă 
Stațiunea federală de cercetări agricole toți fermierii expediau 
prin poștă în pungi tipizate probe de fân sau alte furaje de volum 
din producția proprie, pentru analiza calităților nutritive. 

Rezultatele analizelor efectuate gratuit de confederație 
erau transmise prin poștă și pe baza lor se întocmeau rațiile 
furajere pentru speciile și categoriile de animale din fiecare 
fermă. La fel se efectuau și analize agrochimice pentru solurile 
fermelor, cu deosebirea că acestea erau prelevate de către 
angajații de la serviciul de popularizare. 

Astfel, fermierii fertilizau culturile lor și hrăneau animalele 
pe baze științifice, după analizele de sol și furaje însoțite de 
îndrumări ale unor specialiști cu experiență în direcția 
popularizării sau diseminării (vulgarizării) cunoștințelor din 
domeniul agriculturii. 

Nimic nu se făcea la întâmplare sau după așa-zisa tradiție în 
cultivarea pământului și creșterea animalelor, totul era 
măsurat, completat și echilibrat  conform ultimelor cuceriri ale 
științei agricole în relația sol - plantă - animal, pentru a  se 
obține un maxim de eficiență economică, fără a dăuna mediului 
înconjurător și estetic. Cine nu aplica în ferma lui tehnologii de 
vârf risca să obțină rezultate mai slabe sau chiar să falimenteze. 

În paralel cu analizele curente de sol și furaje cu îndrumări 
pentru fermieri, serviciile de vulgarizare agricolă din Elveția de 
pe lângă instituțiile de cercetare se ocupau și de cele peste un 
milion de hectare de pajiști situate în munții înalți deasupra 
localităților cu ferme permanente, unde animalele urcau în 
„alpaj” sau, mai pe înțeles, pentru vărare.   

Alpajele asigurau întreținerea unui număr mare de animale 
pe o perioadă medie de cca 86 de zile, variind între 75 și 120 de 
zile, în funcție de altitudine. 

De la 178.000 de vaci întreținute în alpaj în Elveția Romandă 
la nivelul anilor 1960, efectivele au scăzut la 131.000 (73,6%) în 
anul 1968, într-un ritm de 3,3% pe an! 

Abandonul alpajelor însemna reîntoarcerea la natură 
sălbatică, extinderea pădurii și a mărăcinișurilor cu care s-au 
luptat elvețienii să supraviețuiască secole de-a rândul. 

Abandonul alpajelor însemna reîntoarcerea la natură 

1. Studiul tehnic și economic actual 
Echipa formată din reprezentantul serviciului de vulgarizare, 

consilierul agricol al zonei și personalul care activează în alpaj 
înregistra următoarele: 
- compoziția șeptelului și durata sezonului de pășunat; 
- venitul brut obținut din producția de lapte, brânză, unt, 

animale la îngrășat, taxe pășunat, prime; 
- cheltuieli cu salariile lucrătorilor, valoarea îngrășămintelor, 

semințelor, carburanților, furajelor concentrate, reparații de 
mașini și construcții, precum și cele de altă natură. 
Prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor totale, se 

obțineau venitul net și eficiența economică a unui alpaj. 
 

2. Studiul demografic și social 
Lucrările de îmbunătățire a pajiștilor erau amenințate de 

insucces dacă numărul fermierilor care să le aplice sunt în 
continuă diminuare, dacă mentalitatea și dragostea pentru 
creșterea animalelor este în scădere din cauza altor activități 
mai eficiente și comode. 

Aceeași echipă de anchetă pastorală înregistrează: 
- evoluția populației în zonă; 

Peisaj alpin elvețian 
Foto: T. Marușca 
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Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea a IV-a 

Pagini din viața oamenilor de munte 

- recensământul populației ocupate în agricultură; 
- câți locuitori - fermieri vor rămâne în continuare să 

exercite această meserie; 
- numărul și suprafața agricolă a gospodăriilor; 
- care este efectivul total și mediu al turmelor; 
- care sunt alte surse de venituri din zonă - regiune. 
 
3. Studiul de cadastru funciar 

Fără cadastru funciar cu așezarea geografică, căi de 
acces, delimitarea clară a zonelor de pajiști, păduri și alte 
folosințe, cu suprafața lor, nu este posibilă amenajarea 
pajiștilor montane și proiectarea lucrărilor de îmbunătățire 
și folosire rațională. 

Se înregistrează altitudinea la care se află alpajul, relieful 
terenului, etajul bioclimatic, sursele și cantitatea de apă 
disponibilă și calitatea ei, cu posibilități de adăpare, 
fertilizare și irigare etc. 

Acest studiu înlesnește sau favorizează efectuarea unor 
schimburi de terenuri sau comasări pentru trecerea la o 
exploatare modernă a unor suprafețe exagerat divizate cu 
construcții mici, neconforme cu nevoile actuale ale 
personalului, animalelor și ale prestării unor activități de 
prelucrare a produselor alimentare realizate pe alpaje. 
 
4. Studiul producției de iarbă 

Producția de iarbă a pajiștilor este analizată din punct de 
vedere cantitativ și calitativ, prin cântărire și numărul de 
animale întreținute în alpaj pe suprafețe strict delimitate 
între proprietăți. 

Prin studiul florei și vegetației, se aduc noi date 
prețioase asupra valorii furajere a covorului ierbos. 

La fel, după analizele chimice privind calitatea furajeră, 
împreună cu producția de iarbă, se conturează 
productivitatea unei pajiști și încărcarea optimă cu animale. 

După o analiză prealabilă a elementelor fertilizante din 
sol (fosfor și potasiu) și a reacției acestuia (pH), se stabilesc 
dozele de îngrășăminte organice și chimice, cât și de 
amendare calcică, dacă este necesar pentru sporirea 
producției și calității furajere a pajiștilor. 
 
5. Propuneri de îmbunătățire a construcțiilor existente sau 
altele noi 

În general, construcțiile din alpaje sunt mici, lucrate în 
lemn și piatră, insalubre, fără posibilități de colectare a 
dejecțiilor animalelor și alte inconveniente. 

În funcție de gradul de intensivizare a alpajelor, se 
propun: 

construcții simple  pentru alpajele cu exploatare 
extensivă, care servesc numai ca locuințe pentru îngrijitori, 
lăptărie și cășărie a gospodăriei respective, animalele fiind 
permanent sub cerul liber; 

construcții complexe în cazul unei exploatări intensive a 
unui alpaj, cu locuință pentru personal, grajd, bazin de 
colectare a dejecțiilor, sală de muls, instalație de irigare, 
spațiu prelucrare produse animaliere și alte oportunități. 
 
6. Organizarea și funcționarea alpajului 

La acest capitol se consemnează în principal realizarea 
unei producții mari de iarbă pe pășune și valorificarea cât 
mai rațională a acesteia. Pentru sporirea producției și 
calității ierbii, sunt prevăzute lucrări de combatere a 
buruienilor, curățarea pășunii de litiera ierburilor 
neconsumate și alte resturi, nivelarea, amendarea calcică 
după caz, fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice,  

reînsămânțarea cu amestecuri de ierburi adaptate zonei pe 
suprafețele cu vegetație degradată și altele. 

Valorificarea ierbii se face în toate cazurile rațional, după 
un sistem bazat pe împărțirea pășunii în 8 - 12 tarlale, unde 
animalele pasc 2 - 4 zile în fiecare tarla, până se efectuează o 
rotație (ciclu) de 25 - 40 de zile și la fel în continuare, până la 
sfârșitul sezonului de pășunat. 
 
7. Ordinea cronologică a lucrărilor 

După ce s-au stabilit principalele obiective de realizat 
pentru ameliorarea unui alpaj, se fixează ordinea lucrărilor 
care încep, cu amenajarea căilor de acces, amenajarea 
surselor de apă, construirea locuințelor pentru personalul de 
deservire, grajduri și instalații, anexe. 

Pe măsură ce sporește productivitatea pășunii, în paralel 
crește încărcarea cu animale care să valorifice iarba. 

Întreaga cantitate de îngrășăminte organice sub formă de 
tulbureală de grajd se aplică pe pășune cu ajutorul unor 
instalații speciale sau odată cu apa de irigație. Creșterea 
producției animale atrage după sine mărirea capacităților de 
prelucrare a acestora. 

Din cele prezentate mai înainte, rezultă ordinea lucrărilor în 
ameliorarea alpajelor care este bine gândită și logic etapizată. 
 
8. Bugetul exploatării și concluzii 

Înainte de începerea lucrărilor, se face o analiză a tuturor 
resurselor financiare de care dispune proprietarul sau 
comunitatea care va folosi alpajul, după care se face apel la alte 
resurse, cum sunt creditele pe termen lung din partea statului. 

Menținerea unei populații active în zona montană și 
implicit salvarea peisajelor pastorale cu posibilitățile lor 
turistice de necontestat se fac cu subvenții substanțiale de la 
confederație pentru stabilizarea fermelor familiale în acest 
mediu cu numeroase handicapuri naturale sau restricții 
pentru practicarea unei agriculturi mai performante. În toți 
munții Elveției pentru introducerea pe scară largă a 
ameliorării alpajelor s-au înființat și organizat ferme-pilot 
reprezentative și, mai ales, instructive. 

Îmi pun foarte serios întrebarea, după o jumătate de secol, 
când se vor derula și la noi, în Carpați, astfel de inițiative, similare 
cu cele din Elveția acelor ani, pentru cunoașterea realităților din 
zona montană privind activitatea pastorală actuală, ce legislație 
și organisme de monitorizare a fenomenelor de depopulare a 
zonei montane avem, ce măsuri am luat sau va trebui să luăm 
concret pe zone distincte pentru sporirea productivității 
pajiștilor în vederea menținerii și prosperității gospodăriilor și 
fermelor montane, cu ce le sprijinim ca să poată supraviețui în 
concurența cu fermierii mai performanți din zone mai favorabile 
practicării agriculturii și multe, multe altele. 

Premii montane 
Foto: T. Marușca 
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