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VIAȚA MUNȚILOR 
Ziar informativ al Centrului de Economie Montană  

CE-MONT 

Apare trimestrial (format modificat)        nr. 7 / 2022 

În general, munții nu fac parte din viața noastră de zi cu zi, a celor care nu trăim la 
curte. Ne amintim de ei în week-end când se aglomerează șoselele, în sezonul rece, când 
vrem să mergem la schi. Ne amintim de ei când se prezintă jurnalele meteo. 

Dar, munții au o prezență mult mai complexă. Ei formează cetatea invocată de 
Bălcescu, prin care vrem să străpungem veșnicia. Munții ne unesc; munții ne separă, 
munții ne amenință, munții ne protejează. Urcăm munții, coborâm munții.  

Nu este ușor să locuiești și să muncești la munte. 
Dar, oamenii de la munte sunt puternici, vânjoși și dârji.  
De la munte primim viață, forță și vigoare. Munții ne fac optimiști. Munții ne dau 

speranță.  
Munții ne dau mâncare bună, de înaltă calitate. Munții ne dau apă curată; și aer 

curat. Munții ne provoacă să ne depășim pe noi înșine.  
Munții fac parte din viața noastră. A tuturor! 
Nu ignorați munții! 
Recunoaștem că munții sunt rămași în urmă ca grad de dezvoltare. Ei au nevoie de 

investiții, de sprijin material, de educație și de competențe.  
Resursele de teritoriu sunt, încă, generoase. 
Munții pot fi parteneri în rezolvarea problemelor fundamentale ale omenirii: foame, 

globalizare, conservarea culturii și civilizației.  

Nu ignorați munții! 

Despre MUNTE, despre Noi 

V. 
M. 

Integrarea CE-MONT în peisajul natural montan 

În munte 
 
Să stăm în munte şi să fie seară,  
să ne străbată aer ca de templu,  
pe-un peisaj de verde să contemplu  
întunecimea ta elementară, 
 
să-mi fie foame şi să-mi fie sete,  
să-ți fie cald, să-ți fie sănătate,  
să stăm în munte, să vorbim de toate, 
pe relieful tragicei planete 
 
şi să plecăm aproape-n somn din viață 
pe-un drum fără lumină, peste munte,  
să-mi coși cu tine aripile frânte,  
sângele tău să-mi fie fir şi ață. 
 
Şi eu să cad când stelele-ncep să cânte  
urlând de dor în umbra ta măreață. 

 
Versuri Adrian Păunescu 
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Pentru că baza de hrănire a animalelor rumegătoare este 

IARBA. Dar nu ne referim la iarba ”sălbatecă”, plină de 

specii, slab relevante sau irelevante, pentru obținerea unor 

producții de lapte și carne, satisfăcătoare nevoilor omului. În 

Carpații României, moștenim astăzi în flora naturală, 

spontană, o structură florală valoroasă, plină de plante 

leguminoase și graminee, creată prin eforturi umane, 

neîntrerupte, în poate mai mult de două milenii. ”Secretul” 

constă în îngrășămintele naturale, organice, spus clar pentru 

toată lumea, în bălegarul și urina furnizate de animale, care, 

în anumite condiții, a asigurat necesarul de humus, azot și 

atenuează aciditatea naturală a solurilor montane, 

preponderent acide, diferențiat pe substratul pedologic 

(calcar, granit, bazalt), creându-se astfel condiții, ca în 

concurența naturală dintre specii, să câștige teren plantele 

valoroase, pentru hrana animalelor și interesele oamenilor.  

Așadar, specificitatea agro-zootehniei montane pleacă 

de la PĂMÂNT, stratul de humus subțire, de doar câțiva 

centimetri (pentru a se obține 1 cm de humus în plus – sunt 

necesari cca. 100 de ani!). 
 

Furajul principal pentru animalele rumegătoare este 

IARBA, ca pășune în sezonul de vară (parțial primăvara și 

toamna), și ca FÂNURI multiflorale, ca hrană de calitate 

pentru iernarea animalelor. 

Este de reflectat asupra faptului că animalele 

rumegătoare NU SUNT CONCURENTE CU OMUL la hrana de 

bază (cum sunt porcul și păsărea), nefiind decât mici 

consumatoare de cereale, ceea ce în viziunea exploziei 

demografice la orizontul anilor 2050 (cu 9,5 miliarde oameni, 

față de ¬7,6 miliarde în 2021) devine îngrijorător... 

PLEDOARIE pentru ECONOMIA AGRO-RURALĂ MONTANĂ  
Nevoia stringentă, esențială, de diferențiere și compensare în economia agro-zootehnică  

pentru fermele mici și mijlocii din zona montană 

● Marea agricultură a zonelor de câmpie și colinare și 

mai mica economie agro-zootehnică MONTANĂ, sunt ca 

două planete distincte, prinse în același sistem, marcate de 

diferențieri profunde, generate de factori naturali, geo-

climatici, inevitabili și de tradiții multiseculare caracterizate 

de ”bune practici” adaptate condițiilor specifice mediului 

montan, cu numeroase nuanțe și în intramontan. 

În geografia și economia agricolă actuală, a statului 

modern român, poziționată, natural, pe solurile cele mai 

fertile, această ”mare agricultură” reprezintă și va continua 

să reprezinte mereu sursă principală de hrană, în proporție 

de cca. 80%. 

Prin comparație, agro-zootehnia montană produce cca. 

20% din resursele de hrană ale României, pentru cca. 3 

milioana de oameni ai celor 3.500 sate din comunele și 

orașele zonei montane, hrană în mare parte proteică 

(lactate, carnate), dar și fructe, fructe de pădure, plante 

medicinale, leguminoase, atât pentru autoconsum cât și un 

însemnat disponibil pentru consumatorii urbani – din munți 

și de oriunde. 

Editorial 

 

Pășune montană; R. Rey 

Diferența și importanța pentru sănătatea umană se regăsesc 

în CALITATEA HRANEI și în mod special a proteinei animale. 

Sub raport cantitativ agricultura montană nu poate 

concura cu cea din zonele de câmpie și colinare (culturi 

diverse, productivitate înaltă, terenuri plane, perioade mai 

lungi de vegetație, regim climatic mai cald, mecanizare 

intensă, dar și chimizare prin îngrășăminte chimice și pesticide, 

cu consum însemnat de resurse petroliere și de energie). 

Calitatea înaltă a ”produselor montane” agroalimentare 

se obține prin câțiva factori cumulativi, specifici zonelor de 

munte, oferiți de natură în relații prietenoase cu omul 

(agricultorul ”de MUNTE”) și de un anumit mod de 

exploatare a principalei resurse de hrană pentru animalele 

rumegătoare, ovine, bovine, caprine, din rase adaptate, 

multisecular, condițiilor aspre din munți. 

Munții Retezat văzuți din Ghelar; Sergiu Țenț 
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PLEDOARIE pentru ECONOMIA AGRO-RURALĂ MONTANĂ  
Nevoia stringentă, esențială, de diferențiere și compensare în economia agro-zootehnică  

pentru fermele mici și mijlocii din zona montană 

Editorial 

 

● Este de reținut faptul că sub aspect economic, 
energetic, al biodiversității, gospodăria/ferma montană și 
”bunele practici” tradiționale se înscriu în ceea ce denumim 
acum ”economia circulară”, deoarece în cadrul unor ferme 
mai mici, nimic nu se irosește, iar costurile sunt semnificativ 
mai mici (iarba/fânul, nu necesită arături, însămânțări, iar  
îngrășămintele organice sunt oferite, gratuit, de către ovine 

și bovine, iar în perioada de vară, pe pășuni și împrăștierea 

bălegarului se face gratuit, de către ovine, mai ales. 

Consumul de petrol este minimal, iar energia este în mare 

măsură reciclabilă (omul, animalele, îngrășămintele 

organice, ș.a.). 

● Economia agro-zootehnică montană se înscrie fidel 

marii viziuni CE, ne referim la Pactul Verde European, 

deoarece la munte chimizarea este „zero”, iar ”produsele 

montane” agroalimentare sunt în esență ecologice și de 

înaltă calitate, datorită poliflorei montane și bogăției în 

vitamine, săruri minerale și aportului plantelor medicinale 

din pajiști, cu apă și aer, curate – aspecte care, cumulate, 

sunt aducătoare de sănătate în casele oamenilor, pentru 

adulți și copii. 

Mărișel; Nicolae Avrămuț 

La fel și fructele, fructele de pădure, legumele cultivate în 
micile gospodării/ferme montane. 

Acest sistem de creștere și exploatare a animalelor este 
dependent de 4 factori esențiali: 

I. existența agricultorilor/fermierilor, ”de munte”, cu 
gospodăriile lor situate cel mai ades în condiții de pantă, cu 
toate dificultățile și eforturile fizice – necesare și inevitabile; 

II. Creșterea și exploatarea animalelor rumegătoare – 
ovine, bovine, caprine (mai puține), care la rândul lor produc, 
gratuit, elementul esențial, fără de care zootehnia montană 
nu ar putea exista: îngrășămintele organice (bălegarul și 
urina/purinul) care aplicate corect și la timp, asigură 
completarea cu humus, atenuează aciditatea naturală a 
solurilor montane, urmarea fiind multiflora naturală, 
montană, hrana de bază a animalelor, pentru toate 
sezoanele unui an. 

Este de reflectat profund la ceea ce va fi după 2050, 
deoarece se știe că sporirea populației umane nu se produce 
în progresie aritmetică (4+4), ci în progresie geometrică 
(4x4). Dar despre ce floră naturală vorbim? 

Flora naturală a pajiștilor montane (pășuni și fânețe) 
este multiflorală, cu un procent însemnat de plante 
leguminoase, bogate în proteine vegetale (ex. trifoiul alb și 
roșu, ghizdeiul), un mozaic complex, foarte valoros, de 
vitamine și săruri minerale, la care se adaugă și aportul 
plantelor medicinale (ex. păpădia, ș.a.). Cumulat cu apa 
curată, cu aerul nepoluat, cu creșterea în libertate 
(transpirație, eliminarea toxinelor), rezultă că lactatele și 
carnea ce se obțin în zona montană, în condiții de chimizare 
ZERO (fără îngrășăminte chimice și pesticide) sunt alimentele 
cele mai sănătoase pe care omul și le-ar putea dori. 

Pandemia de COVID a scos în evidență calitatea 
superioară a ”produselor montane”, agroalimentare, 
aducătoare de sănătate în case, pentru adulți și copii. În 
plus, sistemele tradiționale de prelucrare și conservare, 
îndelung practicate de crescătorii de animale din munți, nu 
includ conservanți, coloranți, adjuvanți, ”e-uri”, 
reprezentând o bază alimentară dintre cele mai apropiate 
de modul natural de hrănire a OMULUI. 

Fâneață montană; R. Rey 

 

Împrăștierea bălegarului pe fânețe; R. Rey 
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● Din experiența ultimilor ani, soluția cu mai multe mici 
cooperative la nivelul unei comune, are multiple incertitudini și 
o generalizare ne-ar trimite în secolul 22/23.... Societatea de 
astăzi nu mai poate avea atât răbdare! 

Dimpotrivă, o organizare eficientă și sustenabilă, ar 
presupune o singură cooperativă agricolă montană, la nivel de 
UAT, cu scopul principal al colectării materiile prime, ”produse 
montane” autentice (lapte, carne / animale vii, vegetale) iar la 
nivel micro-regional (bazine montane tradiționale cu 10-15-20 
UAT-uri), crearea unei asociații intercooperatiste agricole 
montane, axată pe valorificarea ”produselor montane”, cu 
investiții de industrie alimentară (fabrici ptr. lactate, carne, 
vegetale), în sistem cooperatist, care nu intervine în proprietatea 
producătorilor, principala activitate fiind valorificarea 
”produselor montane”, la prețuri echivalente / compensatorii 
calității superioare și eforturilor mari depuse de fermieri și 
sprijinirea acestora prin aprovizionare, modernizare la nivelul 
producției din fermele proprii, instruiri profesionale, ș.a. 

Rezultate preconizabile ale unui astfel de sistem de 
organizare, devin obținerea unor prețuri avantajoase, de către 
fermieri, capitalizarea acestora, dar mai ales ar apare interesul 
generațiilor tinere din ruralul montan pentru a asigura 
continuitatea economiei agrozootehnice în marea zonă 
montană a României. 

În plus, s-ar valorifica eficient marea resursă naturală a 
pajiștilor montane, care ar produce HRANĂ la potențialul real 
al celor 3 milioane hectare agricole, asigurând biodiversitatea 
de primă utilitate socială, un trai decent familiilor de fermieri, 
dezvoltarea agro-turismului și altor servicii și micilor industrii 
locale, forță de muncă pentru sectorul forestier, ș.a. 

 
Prof.dr. HC Radu Rey  

Membru de onoare al Academiei Române  
Director CE-MONT 

Președinte al Forumului Montan din România 

PLEDOARIE pentru ECONOMIA AGRO-RURALĂ MONTANĂ  
Nevoia stringentă, esențială, de diferențiere și compensare în economia agro-zootehnică  

pentru fermele mici și mijlocii din zona montană 

Editorial 

 

● În România, regulamentele UE/CE cu privire la calitate și 

”produsele montane”, obligatorii pentru toate țările cu munți 

din UE, sunt în desfășurare, existând un Registru al ”produselor 

montane” în cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane/MADR 

și primele ”produse montane”, autentice au obținut certificarea 

necesară și se comercializează ca ”produse montane”. Prima 

cooperativă agricolă montană de la Sângeorz - Băi, cu 400 

membri și mică industrie (un model de organizare), vinde 

”produse montane” lactate, autentice, certificate, cu mare 

succes, cererea depășind cu mult oferta, iar prețul laptelui 

(materia primă) la membrii cooperativei a crescut, după 2 ani, 

de la 0,80 lei/litru la 2 lei, în 2022. 

● Este un bun început de drum, demonstrativ, dar pentru o 
abordare majoră devine necesară o organizare specifică și 
completă.  

Aspect de fermă montană; R. Rey 
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Tinovurile din Țara Dornelor 

 

Fascinația munților  

ing. Alupei Iuliana  
INCE / CE-MONT 

 
Rezumat 

Prezenta lucrare este realizată cu scopul de a îmbogăți 
cunoştinţele referitoare la tinovurile din Ţara Dornelor şi de 
a evidenţia rolul şi importanţa conservării acestor habitate 
ce conţin biodiversitate unică. Fiind identificate ca zone 
umede, acestea sunt considerate mari sechestratoare de 
carbon, mai ales în contextul diminuării emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

 
Introducere 

Turbăriile sunt “formațiuni biogeografice acvatice 
neaerizate, ale căror plante, în loc să putrezească  se 
mineralizează după moarte, se transformă în turbă, 
depunându-se în cele din urmă pe fund formând depozite de 
turbă” (Pop, 1960). 

Preocuparea globală în ceea ce priveşte creşterea 
concentraţiei atmosferice de CO2 a dus la încercări de a 
stabili rolul ecosistemelor terestre în ciclul global al 
carbonului. Au fost identificate ca potenţiale bazine pentru 
C organic pădurile şi turbăriile din emisfera nordică 
(Houghton, 1993). 

Turbăriile sunt de origine postglaciară şi au reprezentat 
în Europa Centrală elemente de peisaj tipice în trecut, iar 
astăzi ca rezultat al influenţei umane (activităţile de 
gestionare a pădurilor, extracţia de turbă, încălzirea 
glogală), au devenit pronunţat degradate (Urák şi colab., 
2017). Acestea sunt habitate foarte periclitate şi sensibile, 
cu nivel ridicat al acidităţii, care determină prezenţa 
numeroaselor specii rare de floră şi faună.  

În România mlaştinile de turbă au în general suprafeţe 
mici, iar influenţa antropică a redus şi mai mult suprafeţele 
iniţiale (Şotropa, 2011). Biologul Emil Pop, este savantul care 
a studiat cel mai mult mlaştinile de turbă din România şi a 
publicat în 1960 o monografie intitulată „Mlaştinile de turbă 
din România”.  

Vegetație în Tinovul Mare Poiana Stampei (sursa, autorul) 

Profesorul Emil Pop a grupat turbăriile în mod ştiinţific, 
după modul de formare, cele mai multe fiind descoperite de 
către el. A identificat peste 170 de turbării eutrofe (bogate 
în materie primă, iar turbării oligotrofe (sărace în materii 
nutritive) peste 260. 

În Carpați există câteva turbării naturale mici, care sunt 
în mare parte acoperite cu păduri de mesteacăn şi pin (Gallé 
şi colab., 2019). Turbăriile reprezintă în special ecosistemele 
zonelor umede, sărace în nutrienţi (oligotrofe), fiind 
recunoscute ca habitate cu nivel freatic ridicat şi pH scăzut, 
dominate de muşchi de sfagne (Spitzer şi Danks, 2006). 
Materialul vegetal uşor şi parţial trece spre descompunere 
în mlaştină, acumulându-se sub formă de turbă, iar acesta 
acest strat de turbă format natural prezintă un rol important 
în stocarea de carbon la nivel mondial (Urák şi colab., 2017). 

 
Importanţa turbăriilor 

Pentru specialişti, turbăriile prezintă un interes tot mai 
mare la nivel mondial vizavi de problemele legate de 
protecţia mediului, fiind un subiect abordat la nivelul 
convenţiilor internaţionale, cu privire la emisiile de dioxid de 
carbon degajate de turbării, importanţa lor în conservarea 
biodiversităţii şi a resurselor biologice, utilizarea sustenabilă 
şi conservarea resurselor de apă (Anca şi colab., 2010). 
Acestea ocupă 3% din suprafaţa Globului (Vomperesky şi 
colab., 1996) şi se comportă ca rezervoare masive de apă, 
conţin aproximativ 90% apă şi contribuie la siguranţa 
mediului înconjurător şi a ecosistemelor din avalul cursurilor 
râurilor (Turonen şi colab., 2004). 

Clima caracteristică, aciditatea ridicată, hidrologia, lipsa 
hranei sunt factori limitativi pentru floră şi faună, turbăriile 
fiind specializate cu specii rare pe cale de dispariţie (Haase şi 
Balkenhol, 2014). Arborii seculari întâlniţi lasă impresia de 
specii tinere, doar că în tinov creşterile anuale sunt mult mai 
mici decât în pădurile comune, de aceea turbăriile constituie 
peisaje cu o biodiversitate unică, habitate pentru flora şi 
fauna unică care contribuie la menţinerea structurii genetice 
la nivel mondial (Parish şi colab., 2008). 
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Tinovul Mare Poiana Stampei 
Rezervaţia Ştiinţifică Tinovul Mare-Poiana Stampei este  

situată la poalele Munților Călimani şi este limitată spre est şi 
vest de râurile Dornişoara şi Dorna, ca şi suprafaţă, aria 
natural ocupă 681,80 ha (Wikipedia) fiind caracterizează ca 
fiind una dintre cele mai bogate zone de turbă din România 
(Cazacu şi colab., 2018). Grosimea turbării depăşeşte 1m şi 
este încă activă, apa este acidă cu pH de 3,6-5, iar nivelul 
acesteia prezintă fluctuaţii sezoniere (RIS 2009-2010). 

 
Tinovul mic Şaru Dornei 

Arie protejată de interes naţional este şi Tinovul mic de la 
Şaru Dornei, care a fost declarat prin Legea Nr. 5 din 6 martie 
2000, iar prin O.M.1964/13.12.2007 este protejată ca 
propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană 2000, 
în vederea conservării habitatelor naturale şi a speciilor de 
plante şi animale sălbatice de interes comunitar. Acesta 
prezintă o suprafaţă de 38 ha, habitatul fiind reprezentat de o 
turbărie oligotrofă, hidrologic menţinută de aportul 
precipitaţiilor (Wikipedia). 

 
Tinovul de la Româneşti 

Este o turbărie împădurită situată în Depresiunea 
Dornelor, comuna Coşna (jud. Suceava), la o altitudine între 
862-882m. Presiunile antropice exercitate asupra acestei 
turbării (defrişări, drenuri,) au provocat schimbări 
semnificative concretizate în reducerea suprafeței (Pop, 
1960).   

În studiul realizat de către Chinan (2010) în observaţiile 
asupra macrofungilor au fost evidenţiată apariţia a 50 de 
specii, cu o importanţă deosebită a prezenţei de specii rare 
precum: Cortinarius rubellus, Gzmnopus aquosus, Leccinum 
variicolor, Onygena equina, Russula griseascens, Tephrocybe 
palustris şi Tubaria confragosa. Principalele specii din flora 
turbăriei constau în principal din Pinus sylvestris, Picea abies, 
Betula pendula, Betula pubescens, Vaccinum myrtillus, 
Drosera rotundifolia, stratul muscular fiind reprezentat de 
speciile de Sphagnum. 

Tinovurile din Țara Dornelor 

 

Fascinația munților 

 

Metodologie 
Principale surse în vederea realizării prezentei lucrări au fost 
preluate din bibliografia de specialitate cu scopul de a 
prezenta situaţia actuală a elementelor de peisaj care 
reprezintă importanţă pentru Ţara Dornelor. 
 
Rezultate şi discuţii 

Ţara Dornei este cunoscută pentru aceste turbării 
eutrofe sau oligotrofe, care adăpostesc specii de plante şi 
animale specifice zonei. Cele mai frecvente specii de pădure 
care se dezvoltă aici sunt: Pinus silvestris, Betula pubescens, 
Populus şi Picea excelsa, iar din speciile erbacea se regăsesc 
Dryopterix cristata, Calamagrsotis neglecta şi Sphagnum 
cymbifolium sin. Sphagnum palustre (Mihalca, 2012).Aceste 
turbării prezente în zonă sunt rezultatul fuziunii elementelor 
naturale: vremea umedă şi rece, excesul de apă şi rezistenţa 
la apă a lutului (Pop, 1960). 

Arii protejate de importanţă comunitară- situri Natura 
2000 sunt: Tinovul Româneşti (ROSCI0245, 20 ha), Tinovul 
Poiana Stampei (ROSCI0247, 644 ha), Tinovul Şaru Dornei 
(ROSCI0249, 38 ha). În cazul acestor zone conservate în 
conformitate cu legea, peisajul a fost puţin modificat în 
timp. 

Turbăriile eutrofe (bahne)-acestea se extind pe 
suprafaţă aproape plană, fiind extinse pe pajiştile din râurile 
inundate frecvent şi în apropierea izvoarelor unde solul este 
bogat în săruri minerale. Umiditatea acestora depinde de 
precipitaţii, apele subterane şi inundaţii (Mihalca, 2012). 

Turbăriile oligotrofe (tinoave)-prezintă un sol turbos cu 
pH acid (4-4,5), grosimea stratului turbos fiind între 1-4 m. 
În Carpaţii Orientali, studiu micologic al turbăriilor oligotrofe 
au subliniat prezenţa speciilor saprofite macrofungi 
iubitoare de muşchi. Cercetările asupra florei din aceste 
turbării au scos în evidenţă prezenţa anumitor specii relicve: 
Sphagnum wulffianum, Dryopteris cristata, Pinus sylvestris L. 
form turfosa, Andromeda polyfolia L., Vaccinium oxycoccus 
L. ssp. microcarpon, Lysimachia thysiflora L., Ligularia 
sibirica., Carex puciflora şi Calamagrostis stricta. (Tănase şi 
colab., 2004).  

Vegetație în Tinovul Mic Șaru Dornei (sursa, autorul) 
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Tinovurile din Țara Dornelor 

Fascinația munților 

 

În cazul turbăriilor care nu a fost protejate prin lege, 
acestea şi-au schimbat complet utilizarea, devenind peisaje 
ale mlaştinilor antropizate, care au fost modificate de 
activităţile umane prin drenare şi transformarea lor în 
fâneţe sau terenuri agricole, iar prin defrișări s-au pierdut 
specii de plante şi animale, microorganisme. Printre aceste 
tinovuri antropizate, din bazinul Dornelor se numără Tinovul 
“Magazia militară”(au dispărut specii reprezentate de 
Spagnum), Tinovul Pilugani-Poiana Stampei (folosit ca sursă 
de combustibil şi noroi therapeutic), Tinovul Jinului (s-a 
redus suprafaţa datorită suprapăşunării şi defrişării), Tinovul 
Colăcel (exploatarea excesivă a turbei) (Mihalca, 2012). 
 
Concluzii: 

O parte din turbăriile prezente în Ţara Dornelor au 
suferit schimbări în urma acţiunilor umane, ducând chiar la 
pierderea anumitor specii importante din floră şi faună. S-a 
dovedit în timp că acestea sunt importante atât din punct de 
vedere estetic cât şi economic. 
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Tabel 1: Situația numărului de UAT pe județe, în anul 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: ANZM, 2019 

Aspecte generale privind zonele montane din România 
În România, zona montană este reprezentată de lanțul 

munților Carpaţi, care se întinde pe o lungime de 1.500 km şi o 
lăţime maximă de 130 km, între Bazinul Vienei şi râul Timokului, 
acesta fiind cel mai extins lanţ muntos din Europa (cu o 
suprafață de 170.000 km2).  

În funcție de amplasament lor, acești munți au diferite 
denumiri: Carpaţii nord-vestici, Carpaţii de mijloc şi Carpaţii sud-
estici, ultimul, aflat pe teritoriul României (este și cel mai extins). 
Altitudinea mai redusă comparativ cu cea a Alpilor, mulţimea 
depresiunilor şi a văilor largi au oferit spaţii prielnice de locuit, 
fiind considerați “munţii cu cel mai intens păstorit din toată 
Europa”. Specifică este și întinsa arie depresionară interioară – 
Depresiunea Transilvaniei. În raport cu aceasta, Carpații din jur 
au fost denumiți: Orientali, Meridionali, Occidentali. 

Din perspectiva politicii de coeziune și dezvoltare regională a 
UE, zona montană din România are statut de zonă defavorizată, 
criteriile fiind atât de natură geografică (altitudine, grad de 
izolare, risc de apariție a unor fenomene periculoase), cât și 
economică (depopulare, îmbătrânirea populației etc.).  

În urma demersurilor realizate la nivel central, dar și ca 
urmare a susținerii venite din partea Centrului de Economie 
Montană al Academiei Române, în anul 2018 a fost adoptată 
Legea Muntelui nr. 197, care a condus la o nouă delimitare a 
zonelor montane (Aprobată prin Ordinul comun al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 97/19.02.2019 și ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 
1.332/14.03.2019 privind aprobarea criteriilor de delimitare și a 
listei localităților din zona montană). Criteriile au fost atât fizice 
(altitudine), cât și specifice. Criteriile specifice sunt în 
concordanță cu apartenența la Convenția Carpatică, formate pe 
baze următoarelor elemente:  
- punctaj de altitudine: altitudine medie / 500 m (pondere 30%),  
- punctaj de pantă: panta medie / 15% (pondere 30%),  
- punctaj de pajiști: pășuni + fânețe / total agricol (pondere 25%),  
- punctaj forestier: suprafața forestieră / total suprafață unitate 

administrativ-teritorială (pondere 15%).  
Criteriile au fost completate cu cele de delimitare a zonei 

montane existente în cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a 
României și cele ale continuității zonei montane. 

Potrivit noilor criterii și pe baza delimitării stabilite de 
Ordinul comun, în zona montană, în prezent, sunt incluse 948 de 
localități (tabelul 1).  

Realitatea munților 

Introducere 
În general, scopul unei strategii de dezvoltare locală este 

acela de a ghida dezvoltarea unei zone, luând în considerare 
nevoile comunităților locale și aspirațiile acesteia pe termen 
mediu și lung. De regulă, este propusă și gestionată de către 
autoritățile publice locale, în timp ce guvernul trebuie să se 
asigure că acestea au, întotdeauna la îndemână, o variantă 
actualizată. Prin aceste strategii sunt ghidate spre o dezvoltare 
durabilă infrastructura, locuințele, locurile de muncă etc., ele 
fiind realizate conștient și rațional, în contextul unei planificări 
teritoriale integrate. 

În același timp, strategia urmărește identificarea proceselor 
de dezvoltare și coordonarea lor în teritoriu, pe baza 
potențialului endogen, a specificității locale, a influențelor și 
transformărilor din mediul exterior, urmărind o abordarea 
proactivă și inovativă a evoluției zonei într-o perioadă de tip. 
Elaborarea acestora are un caracter sistematic și anticipativ, 
bazându-se pe identificarea problematicii prezente, a situației 
existente, dar și pe dorințele și aspirațiile locuitorilor săi.  

Elementul-cheie al unui strategii de dezvoltare locală îl 
reprezintă legătură puternică între obiectivele stabilite și 
activitățile prin care acestea se pun în aplicare. Autoritățile 
administrației publice propun strategii pentru a ghida 
dezvoltarea, pe un anumit termen de timp, a unei zone.  

În România, activitatea autorităților publice locale și 
centrale este reglementată de Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată prin Legea 
151/2019). Această lege stipulează că gestionarea teritoriului 
reprezintă o activitate obligatorie, continuă și de perspectivă, 
care ține seama de interesul comunităților, fiind în concordanță 
cu valorile și aspirațiile societății și cu cerințele integrării în 
spațiul european. Procesul de gestionare a unei zone, fie ea 
județ, oraș, comună și localitate, asigură utilizarea echitabilă și 
rațională, eficientă și responsabilă a resurselor de orice fel 
(naturale, umane, dotări cu infrastructură etc.).  

Având în vedere cele precizate mai sus, prezentul articol 
vine în sprijinul autorităților publice locale în demersul acestora 
de a propune și realiza strategii de dezvoltare locală. Articolul 
propune o serie de elemente definitorii care stau la baza 
elaborării strategiilor de dezvoltare locală, adresându-se cu 
precădere tuturor stakeholderilor implicați, inclusiv celor din 
zona montană. În România, zona montană acoperă 948 UAT-
uri, din care 30 municipii, 83 de orașe și 835 comune, având o 
populație de 4,892 milioane locuitori.  

Elemente de fundamentare ale unei strategii de dezvoltare locală din localitățile montane 
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Oficiu montan Abrud / Alba http://primaria-abrud.ro/wp-content/uploads/2018/02/STRATEGIE-DE-DEZVOLTARE-

DURABILA-A-ORASULUI-ABRUD-2015-2020.pdf 

Oficiul montan Curtea de Argeș  http://www.primariacurteadearges.ro, Strategie de dezvoltare 2014-2020 

Oficiu montan Dofteana / Bacău  https://www.primariadofteana.ro/;  
Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Dofteana, Bacău, 2014 - 2020 

Oficiile montane Rodna și Prundul 
Bârgăului - / Bistrița Năsăud 

https://comunarodna.ro/ 
http://www.prundubargaului.ro/) 
Nu s-au găsit strategiile de dezvoltare locală 

Oficiile montane Lisa și Săcele / Brașov http://www.primaria-lisa.ro/, https://www.municipiulsacele.ro/ 
Strategia de dezvoltare a comunei Lisa, (date la nivelul anului 2013) 
Strategia de dezvoltare a municipiului Săcele 2014 - 2020 

Oficiul montan Nehoiu / Buzău http://www.primaria-nehoiu.ro/) 
Strategia de dezvoltare locală a orașului Nehoiu, județul Buzău  2021-2027 

Oficiul montan Băile Herculane - și Oficiul 
montan Oraș Oravița) / Caraș Severin 

https://www.primaria-baileherculane.ro/, http://www.primariaoravita.ro/ 
Strategie 2021 – 2027 Băile Heculane  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REŞIŢA (primariaoravita.ro), Strategie 2014 - 2020 

Oficiul montan Gilău / Cluj https://www.cjcluj.ro/primarii.php?id=54 
Nu s-a identificat strategia  

Oficiile montane Bodoc și Întorsura 
Buzăului / Covasna 

https://bodok.ro/index.php/ro/ 
Comuna Bodoc nu are o strategie proprie 
http://www.intorsura.info / Strategie-de-dezvoltare-2017 - 2020.pdf 

Oficiul montan Runcu / Dâmbovița http://www.primariaruncu-vl.ro/) 
Strategia de dezvoltare  a localității Runcu, Vâlcea  în perioada 2007 - 2013 

Oficiul montan Tismana / Gorj http://primariatismana.ro/  Nu s-a identificat nicio strategie 

Oficiul montan Odorheiu Secuiesc și Oficiul 
montan Toplița / Harghita 

https://www.udvarhely.ro/ro/contact/  
http://saad-backup.net/domain-
www.primariatoplita.ro/doc_display.php?docALIAS=homepage&sourceunit= 
Toplița – fără Strategie 

Oficiul montan Brad și Oficiul montan 
Petroșani / Hunedoara 

http://primariabrad.ro/  de dezvoltare a municipiului Brad 2017 - 2020 
https://www.primariapetrosani.ro/, Planul de dezvoltare locală a municipiului 
Petroșani pe perioada 2014 - 2020 

Oficiul montan Baia Mare / Maramureș https://www.baiamare.ro/ro/, Strategie de dezvoltare 2007 - 2014 

Oficiul montan Borșa / Maramureș http://www.primariaborsamm.ro/dm/portal.nsf/Index/$First?OpenDocument, judet 
Maramureș  
Strategia de dezvoltare a orașului Borșa / Maramureș 2021 - 2027 

Oficiul montan Șișești / Mehedinți  https://www.comunasisesti.ro/ 
Nu s-a identificat Strategie de dezvoltare locala 

Oficiul montan Ibănești / Mureș https://www.ibanesti.ro/ 
Strategia de dezvoltare locală a comunei IBĂNEŞTI, 2014 - 2020 

Oficiul montan Piatra Neamț  https://www.primariapn.ro/ 
Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț 2014 - 2020 

Oficiul montan Valea Doftanei / Prahova http://www.valeadoftanei.ro/istoric.html Nu s-a identificat nicio strategie 

Oficiul montan Poplaca / Sibiu https://comunapoplaca.ro/ POPLACA, prezent și viitor. (Strategia de dezvoltare locală a 
comunei Poplaca) – realizată în anul 2017 

Oficiul montan Poaina Ștampei și Oficiul 
montan Sucevița / Suceava 

http://www.poianastampei.ro/, Poiana Stampei – nu s-a identificat strategia de 
dezvoltare 
https://www.primariasucevita.ro/ 

Oficiul montan Băile Olănești / Vâlcea http://www.primariabaileolanesti.ro/, Strategia de dezvoltare 2021 - 2027 aflată în 
consultare publică 

Oficiul montan Vintileasca -  http://www.vintileasca.primarievn.ro/ Nu s-a identificat strategia de dezvoltare 
 

Realitatea munților 

 

În zona montană au fost înființate șapte Centre 
regionale, în care sunt prezente 27 de județe, 948 localități 
și 32 Oficii de dezvoltare montană.  

Din perspectiva planificării teritoriale, majoritatea 
localităților de zona montană prezintă strategii de 
dezvoltare locală neactualizate, care ar trebui armonizate și 
completate cu noile cerințe rezultate din actuala perioadă  

Elemente de fundamentare ale unei strategii de dezvoltare locală din localitățile montane 

de programare și din noile surse de finanțare puse la 
dispoziție autorităților publice locale și centrale de către 
Uniunea Europeană. 

În tabelul următor, este prezentată o situație 
actuală a strategiilor de dezvoltare locală aparținând 
localităților din zone montane în care sunt organizate 
Oficiile de dezvoltare montană (ODM).  

http://primaria-abrud.ro/wp-content/uploads/2018/02/STRATEGIE-DE-DEZVOLTARE-DURABILA-A-ORASULUI-ABRUD-2015-2020.pdf
http://primaria-abrud.ro/wp-content/uploads/2018/02/STRATEGIE-DE-DEZVOLTARE-DURABILA-A-ORASULUI-ABRUD-2015-2020.pdf
http://www.primariacurteadearges.ro/
https://www.primariadofteana.ro/
https://comunarodna.ro/
http://www.prundubargaului.ro/
http://www.primaria-lisa.ro/
https://www.municipiulsacele.ro/
http://www.primaria-nehoiu.ro/
https://www.primaria-baileherculane.ro/
http://www.primariaoravita.ro/
http://www.primariaoravita.ro/wp-content/uploads/2016/07/Strategie-Oravita-2014-2020.pdf
https://www.cjcluj.ro/primarii.php?id=54
https://bodok.ro/index.php/ro/
http://www.primariaruncu-vl.ro/
http://primariatismana.ro/
http://saad-backup.net/domain-www.primariatoplita.ro/doc_display.php?docALIAS=homepage&sourceunit=
http://saad-backup.net/domain-www.primariatoplita.ro/doc_display.php?docALIAS=homepage&sourceunit=
http://primariabrad.ro/
https://www.primariapetrosani.ro/
https://www.baiamare.ro/ro/
http://www.primariaborsamm.ro/dm/portal.nsf/Index/$First?OpenDocument
https://www.comunasisesti.ro/
https://www.ibanesti.ro/
https://www.primariapn.ro/
http://www.valeadoftanei.ro/istoric.html
https://comunapoplaca.ro/
http://www.poianastampei.ro/
https://www.primariasucevita.ro/
http://www.primariabaileolanesti.ro/
http://www.vintileasca.primarievn.ro/
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Realitatea munților 

Elemente de fundamentare ale unei strategii de dezvoltare locală din localitățile montane 

Elemente de fundamentare a strategiei de dezvoltare locală  
În general, dezvoltarea unei zone/localități reprezintă o 

activitate complexă de interes general, care ghidează întreaga 
activitate a administrației publice în gestionarea economiei, 
aspectelor sociale, a infrastructurii, protecției patrimoniului 
natural și construit etc. Se urmărește organizarea optimă a 
teritoriului, din punct de vedere spațial, social și economic, 
printr-o abordare integrată a problematicii și a soluțiilor, ținând 
seama de multitudinea de componente ale acestuia, de variația 
lor temporală, dar și de intervenția altor factori externi în 
dinamica proceselor de dezvoltare teritorială.  

Principiile după care se ghidează planificarea teritorială sunt 
următoarele:  
- are la bază standarde adecvate pentru toate segmentele 

comunităților locale; 
- asigură o distribuție echitabilă a costurilor, a oportunităților și 

beneficiilor;  
- promovează incluziunea socială și coeziunea;  
- urmărește investiția în viitor comunității locale; 
- respectă patrimoniul cultural și diversitatea culturală, inclusiv 

recunoașterea nevoilor distincte ale diferitelor grupuri sociale. 
Din perspectivă economică, planificarea teritorială este un 

catalizator pentru o creștere economică susținută/durabilă și 
favorabilă incluziunii, oferind un cadru de susținere și promovare 
a oportunităților, de reglementare a pieței terenurilor și 
locuințelor, de furnizare a unei infrastructuri de bază adecvate 
etc. Aceasta este privită, adesea, ca un puternic mecanism 
decizional, ce asigură creștere economică, dezvoltarea socială, 
protecția mediului, sustenabilitatea, în scopul promovării unei 
mai bune conectivități locale și regionale.  

Caracteristicile principalele ale procesului de amenajare a 
teritoriului sunt următoarele:  
(a) are un caracter funcțional, ținând seama de cadrul natural și 

construit, bazat pe valori culturale și interese comune ale 
comunităților locale;  

(b) are un caracter prospectiv, analizând tendințele de 
dezvoltare pe termen lung a fenomenelor și intervențiilor 
economice, ecologice, sociale și culturale;  

(c) prezintă un caracter democratic, asigurând participarea 
populației în procesul de adoptare a deciziilor. 
Orice viziune de dezvoltare a unei localități trebuie să 

înglobeze materializarea unor politici benefice pentru 
comunitatea respectivă. În aceste condiții, toate localitățile 
trebuie să urmărească o dezvoltare de tip european, cu 
standarde de calitate aferente fiecărui domeniu cheie: 
infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și 
comerciale, resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, 
siguranța cetățeanului etc, dar şi o integrare şi mobilizare activă 
la nivel regional și național. 

Etapa I - Colectarea informațiilor și constituirea bazei de 

date statistice 
Această etapă este una extrem de importantă pentru 

întreg procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală 

și, în general, pentru orice proces de planificare. Culegerea 

datelor statistice se poate realiza din mai multe surse 

posibile. Cea mai mare parte a datelor statistice sunt culese 

direct de la autoritățile publice locale (sau centrale).  

O a două sursă o reprezintă statistica oficială, formată 

din: anuarele statistice, bazele de date ale comisiilor 

judeţene sau naţionale de statistică, Registrul comerțului etc. 

Pentru datele de context general sau european se poate 

apela la datele Eurostat (www.eurostat.com), care poate 

avea statistici la nivel NUTS 1 (regiuni majore sau nivel 

național), NUTS 2 (regiuni de dezvoltare), NUTS 3 (regiuni de 
dimensiuni reduse cu anumite specificități). 

Fiecare comunitate prezintă caracteristici specifice care o 
diferenţiază de alte comunităţi, de aceea procesul de 

planificare teritorială trebuie structurat în funcţie de acestea. 

Întrebările cele mai importante care se ridică sunt: ce 
diferenţiază localitatea respectivă de alte comunități și care 

sunt elementele strategice pozitive şi negative care pot fi 

identificate la nivelul comunității respective. Aceste aspecte 
trebuie incluse în orice strategie de dezvoltare locală. 

În România, autoritățile administrației publice centrale și 
locale răspund, potrivit Legii nr. 350/2001, de activitatea de 
amenajare a teritoriului și urbanism, asigurând organizarea și 
desfășurarea procesului de participare a populației în cadrul 
acestei activități. Această activitate se realizează cu 
respectarea autonomiei locale, și a principiilor 
parteneriatului, transparentei, descentralizării serviciilor 
publice, dezvoltării durabile, conform cărora deciziile 
generației prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a 
compromite dreptul generațiilor viitoare la existența și  
dezvoltarea proprie. 

În cadrul acestui proces strategic de planificare, un loc 
important îl deține consultarea populației, care trebuie să-și 
exprime opțiunile și opiniile privind prevederile din planul de 
dezvoltare, din documentațiile de amenajare a teritoriului și 
urbanism. Orice strategie de dezvoltare locală se realizează în 
urma unor analize şi dezbateri, care vor creiona viziunea de 
ansamblu a dezvoltării.  

Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală urmează 
mai multe etape, prezentate în cele ce urmează. 

„Hub” montan, Avădănei Vasile 

http://www.eurostat.com/
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Realitatea munților 

Elemente de fundamentare ale unei strategii de dezvoltare locală din localitățile montane 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va gestiona în 
continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole Comune 
și de Pescuit.  

Conform propunerilor actuale, companiile vor putea accesa 
fonduri prin intermediul mai multor programe operaționale. 
Aceste programe operaționale se vor axa pe „smart 
specialization”, transferul tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM 
și digitalizare. În același timp, Programul Operațional Creștere 
Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente 
financiare. Prin Programul Operațional Dezvoltare Teritorială 
Integrată se vor finanța intervenții în domeniul turismului, 
culturii și patrimoniului cultural. 
 
Etapa III . Analiza indicatorilor colectați. Analiza SWOT 

În această etapă se realizează o analiză a caracteristicilor 
comunității vizate, care cuprinde indicatorii colectați în prima 
etapă (indicatori simpli sau relativi).  

Cu ajutorul indicatorilor selectați, se va realiza studierea 
profilului socio-economic al comunităţii locale. Pentru profilul 
localității și pe baza indicatorilor existenți se vor prezenta 
caracteristicile şi factorii locali, alături de încadrarea istorică, 
socio-economică şi culturală a localității, caracteristicile 
geografice de bază, evenimentele istorice principale, situaţia 
economică şi politică, mediul social, resursele naturale, umane şi 
economice, corelate și integrate în context regional și național.  

Procesul de culegere a datelor are ca scop constituirea unei 

baze de date cuprinzătoare despre localitatea sau micro-

regiunea vizată, și care, ulterior, în urma prelucrărilor, vor 

prezenta situația actuală și evoluția în timp a unor indicatori 

generali și specifici. 

Etapa de culegere a datelor trebuie să includă şi aspecte 
care vizează calitatea și nivelul de implicare a instituţiilor locale 
în administrarea zonei etc.  

Baza de date permite analiza și diagnoza spaţiului /teritoriului 
pentru care se elaborează strategia/planul de dezvoltare locală. 
Pot fi selectați indicatori care să evidențieze: localizare geografică, 
cadrul natural, structura socio-demografică a populației, 
infrastructura de transport, economia locală/regională, turismul, 
agricultura şi dezvoltarea rurală. 

De asemenea, pentru analiza economică pot fi identificați 
indicatorii care caracterizează populația și forța de muncă, 
infrastructura serviciilor sociale, cea educațională, infrastructura 
de transport, mediul de afaceri, exportul, importul, protecția 
mediului înconjurător. Majoritatea indicatorilor se regăsesc în 
așa-numitele Fișe ale localității. 

 
Etapa II. Analiza de context (european, național și regional) 

Contextul european actual vizează creșterea calității vieții 
comunităților locale cu implicarea directă a acestora, proces 
denumit dezvoltare inteligentă și care definește „ca fiind acea 
comunitate în care rețelele și serviciile tradiționale devin mai 
eficiente prin utilizarea tehnologiilor digitale și de comunicații, 
în beneficiul cetățenilor și mediului de afaceri”. La baza 
dezvoltării locale inteligente stau șase elemente: mobilitate 
inteligentă, locuire inteligentă, economie inteligentă, cetățeni 
inteligenți, guvernanta inteligentă și mediul inteligent. În cadrul 
Strategiei europene din perioada 2021-2027, se pune accent pe 
componenta de smart, alocarea fiind de circa 35% din fondul de 
dezvoltare regională FEDR. 

Pentru actuala perioadă de programare, 2021-2027, Comisia 
Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, 
principala politică de investiții a UE, cu următoarele cinci 
priorități investiționale: 
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. 
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, prin punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția 
energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 
schimbărilor climatice. 

3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale. 
4. O Europă mai socială, prin realizarea pilonului european al 

drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a 
învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 
accesului egal la sistemul de sănătate. 

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea 
strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a 
dezvoltării urbane durabile în UE. 
În ceea ce privește contextul național, conform unor 

documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene 
(MFE), actuala perioadă financiară aduce schimbări importante 
atât în structura instituțională, cât și în cea strategică.  

În contextul actualei politici de coeziune, sunt propuse nouă 
tipuri de programe. Programul Operațional Regional va fi gestionat 
în mod descentralizat la nivelul celor opt Agenții de Dezvoltare 
Regională (câte una la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare).  

Gara Vatra Dornei, Anica Facina 

Celelalte programe operaționale care pot susține dezvoltarea 
economică și socială sunt: 1. Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă (PODD), 2. Programul Operațional Transport (POT), 3. 
Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID), 4. 
Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS), 5.Programul 
Operațional Capital Uman (POCU), 6.Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), 7. Programul 
Operațional de Dezvoltare Teritorială Integrată (multifond) (PODTI), 
8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT). 

Fondul Social European nu va mai finanța programul destinat 
creșterii capacității administrative, această intervenție 
regăsindu-se conform ministerului printre direcțiile viitorului 
Program Operațional Capital Uman. Se va crea un Program 
Național de Sănătate care ar urma să finanțeze infrastructura 
pentru trei spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea 
Institutului National de Hematologie, construcție și dotare 
pentru un Laborator de Referință National, precum și alte 
intervenții în domeniul medical. 
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Realitatea munților 

 Elemente de fundamentare ale unei strategii de dezvoltare locală din localitățile montane 

În cadrul, acestei analize, un loc important este deținut de 
domeniul asistenţă socială, care este fundamentat pe o analiză 
relevantă a stării existente a comunităţii locale. Sistemul de 
servicii sociale este coordonat în România de Ministerul Muncii 
și protecției Sociale. Potrivit legislaţiei, sistemul acoperă „un 
complex de măsuri şi acţiuni necesare pentru a răspunde 
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea 
prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate 
sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei 
persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii 
sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul 
creşterii calităţii vieţii” (Ordonanţa Nr. 68/2004 privind 
serviciile sociale). Din totalul furnizorilor de servicii sociale, 
doar 8% sunt autorităţi locale, aceasta datorită fragmentării 
responsabilităţilor în domeniu, ca urmare a lipsei resurselor 
financiare şi umane, a unei capacităţi de implementare 
insuficiente şi lipsei planificării. În ultimii ani, furnizorii de 
servicii sociale s-au implicat activ la nivelul comunităţilor locale, 
dar rezultatele sunt cu mult în urma celor necesare. 

Această analiză a indicatorilor va fi completată cu ajutorul 
rezultatelor chestionarelor realizate și adresate atât 
persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau instituţiilor 
publice. În cazul comunelor formate din mai multe sate, 
chestionarele se vor aplica și în aceste sate. 

De asemenea, se va realiza o analiză sectorială a domeniilor 
de activitate prezente în localitate. Pentru fiecare domeniu vor 
fi elaborate fișe-sinteză de lucru, pe baza cărora vor fi 
organizate dezbateri publice.  

Principala misiune în această etapă este aceea de 
structurare a contextului în care se plasează comunitatea şi de 
identificare a potențialul real existent.  

După analiza indicatorilor și a materialelor relevante, se va 
realiza analiza SWOT, care implică următoarea metodologie:   
- identificarea punctelor slabe, a punctelor tari, a 

oportunităţilor și ameninţărilor; 
- identificarea problemelor strategice; 
- pe baza aspectelor identificate, se vor elabora strategii 

sectoriale, care să răspundă problemelor strategice 
rezultate în urma analizei SWOT; 

- se vor propune modalităţi de evaluare a rezultatelor pe 
termen mediu şi lung, pe baza indicatorilor analizați, pentru 
a observa eficiența și eficacitatea măsurilor propuse. 

 
Etapa IV – Consultarea publică (populație, firme) cu privire la 
problemele locale  

În cadrul acestei etape se vor elabora? o serie de 
chestionare care vor fi distribuite persoanelor particulare și 
firmelor din localitate, sau care pot fi postate pe internet, 
putând fi completate și online. 

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, 
administraţia publică locală lansează procedura de consultare a 
locuitorilor asupra propunerii finale a strategiei. În acest sens, 
opinia locuitorilor este cunoscută apelându-se la metode de 
cercetare formală cantitativă şi calitativă. Astfel, în ceea ce 
priveşte cercetarea calitativă, sunt utilizate interviuri în 
profunzime, iar cercetarea cantitativă poate fi realizată prin 
utilizarea chestionarelor în cadrul anchetei.  

Instrumentul de colectare a datelor din anchetă 
(chestionarul) este aplicat locuitorilor, iar formele evaluative 
pot fi de forma ratingurilor însumate. 

Bibliografie selectivă 
LEADER Local Development Strategies (LDS) - Guidance on 

design and implementation (2016), 

https://enrd.ec.europa.eu//sites/default/files/enrd
-guidance_lsd.pdf 

https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation 
https://www.gov.ie/en/collection/beda73-leader-

local-development-strategy-2014-2020/ 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/ 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/

2021-2027-technical-seminars/webinar_scos_fnlc 
https://www.slideshare.net/petzowg/the-eu-budget-

and-cohesion-policy-20212027 

Concluzii 
O strategie de dezvoltare locală reprezintă mai mult decât 

un instrument tehnic, este un proces integrator și participativ 
de luare a deciziilor, fiind legat de o viziune comună și de un 
ansamblu de obiective generale și specifice propuse de 
comunitatea locală. În fapt, acest tip de strategie reprezintă o 
componentă de bază a noii paradigme a guvernării, care 
promovează democrația locală, participarea, incluziunea 
socială, transparența și responsabilitatea în vederea asigurării 
unei dezvoltări durabile și de calitate.   

Strategia de dezvoltare locală are la bază principiile dezvoltării 
durabile și cei trei piloni ai acesteia: dezvoltarea socială și 
incluziunea, creșterea economică și protecția mediului 
înconjurător. Integrarea celor trei dimensiuni necesită un 
angajament politic important și implicarea tuturor părților 
interesate, care participă la procesul de elaborare strategică.  

În actualul context al noii perioade de programare 2021-
2027, dar și al situației determinată de criza pandemică 
Sars_Cov_2, unitățile administrativ teritoriale trebuie să-și 
stabilească noi obiective de dezvoltare, ținând pasul cu dorința 
comunităților locale de a-și afirma opiniile și a-și face auzite 
problemele și aspirațiile de viitor. Acest aspect a fost 
fundamental în alegerea subiectului abordat și dezbătut 
(sintetic) în acest articol. 

Prof.dr. CS I Radu Rey, MoA) 
Dr.ec. CS II, Daniela Antonescu 

Mărișel, Nicu Jianu 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd-guidance_lsd.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd-guidance_lsd.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
https://www.gov.ie/en/collection/beda73-leader-local-development-strategy-2014-2020/
https://www.gov.ie/en/collection/beda73-leader-local-development-strategy-2014-2020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/2021-2027-technical-seminars/webinar_scos_fnlc
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/2021-2027-technical-seminars/webinar_scos_fnlc
https://www.slideshare.net/petzowg/the-eu-budget-and-cohesion-policy-20212027
https://www.slideshare.net/petzowg/the-eu-budget-and-cohesion-policy-20212027
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Dezvoltarea montană are nevoie de reforme  

Meseriile - O șansă pentru munte 

În fiecare an la 11 martie România serbează Ziua Națională a 
Meseriilor. Este un moment potrivit să se atragă atenția asupra 
acestui subiect care, pentru zona montană, este deosebit de 
sensibil.  

Condiția de bază pentru a dezvolta zona montană este să 
folosim și să punem în valoare resursele. Aici, la munte principalele 
resurse sunt natura și oamenii. Natura e darnică și ne dă tot ce 
cerem, chiar dacă după acțiunile noastre rămâne o dezordine care 
prevestește un dezastru purulent: degradări deltaice ale solului, 
resturi de la consumul uman, schimbări în configurația 
biodiversității (specii botanice invazive, animale sălbăticite…).  

Cealaltă resursă este factorul uman de la care se exprimă mari 
așteptări. Din păcate, de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere.  

La munte munca este dură. Lipsa de investiții în educație a lăsat 
ca învățarea meseriilor specific montane să se transmită tot din tată 
în fiu și din mamă în fiică, la fel cum ne vin informații de-a lungul 
istoriei.   

Reformele din învățământ din perioada comunistă au scos în 
evidență meseriile necesare programului de industrializare: școli 
specializate, obiecte de învățământ, laboratoare și ateliere dotate, 
cadre didactice specializate. 

Zona montană a fost decuplată de la acest mecanism deoarece 
nu putea fi luată în considerare în dezvoltarea planificată. Aici au 
rămas activități manuale, artizanale, tradiționale, focalizate mai ales 
pe extragerea și rafinarea resurselor primare (piatră, minereu, lemn).  

Expresia „munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă-n 
poartă” are și o interpretare fatalistă de a nu se agrea tehnologiile 
de transformare a acestor resurse în bunuri de consum cu valoare 
adăugată ridicată.  
Ne-am propus să tragem un semnal de atenționare asupra 
subiectului „învățământ profesional și tehnic în zona montană”.  

Dezvoltarea montană care cuprinde 31% din suprafața țării și 
16% din populație (mereu în scădere) are nevoie stringentă de 
competențe și de motivare profesională pentru a crește aportul la 
dezvoltarea la nivel național.  

Evoluțiile economice și sociale din ultimele 3 decenii nu au fost 
susținute de reforme în învățământul profesional.  

Mai ales zona de munte a suferit de sincope în încercările 
timide generate mai ales de o serie de norme fundamentate 
insuficient. 

Spre exemplu, într-o anumită perioadă au existat și în mediul 
rural montan Școli de Arte și Meserii (SAM). Acestea aveau curricule 
pe meserii specifice dezvoltării urbane care ignorau elementele de 
specificitate montană. La un moment dat aceste SAM-uri au 
dispărut și în locul lor s-au înființat licee teoretice (în mediul rural în 
zona montană) care au creat o presiune asupra proiectelor 
personale de carieră de orientare a acestora spre modele urbane.  

Învățământul agricol s-a depreciat și s-a redus treptat din același 
motiv: lipsa perspectivelor de carieră și de asigurarea existenței.  

Propunerea noastră este de a se efectua schimbare de 
paradigmă a strategiilor de dezvoltare montană pornind de la 
reforme în învățământul profesional și tehnic. Primul pas este de 
schimbare a conceptului de învățământ vocațional, incluzând și 
activități tradiționale care capătă interes din ce în ce mai mare în 
asociere cu turismul. Astfel prelucrarea lemnului, prelucrarea 
metalelor, materialele de construcții, sticla, ceramica și altele 
trebuie să aibă curriculă proprie specific rurală / montană / 
artizanală cu ateliere susținute prin politici ocupaționale de 
adaptare și de supraviețuire. Liceele din mediul rural trebuie să se 
adapteze cu organizarea de specialități, cu dotările necesare pentru 
a susține schimbarea în formarea profesională. 

În al doilea rând, trebuie incluse în Codul Ocupațiilor din 
România (COR) aceste specializări artizanale pentru a se bucura de 
toate drepturile de susținere și recunoaștere. De exemplu atributul 
de „tezaur viu” este o acțiune onorifică fără a susține diseminarea 
experiențelor acestora; fatalmente există un fenomen de degradare 
naturală care ne face să asistăm neputincioși la dispariția lor.  

Recent a fost inclus în COR meseria de baci care are un impact 
deosebit pentru pastoralul montan. 

Un mod de susținere și de diseminare ar putea fi reînființarea și 
apartenența la bresle care ar putea deveni și baza de susținere 
financiară (pe plan local, regional, național) a activităților artizanale 
și de asociere cu turismul. 

Considerăm că acest demers ar putea fi dezbătut în cadrul 
Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) și 
ar da un impuls dezvoltării locale. 

 
Dr.ing. CS III Avădănei Vasile 

● Am sufletul sălbatic și ceea ce am iubit mai mult în natură 
a fost singurătatea. Mi-a fost totdeauna sete de ea și am 
căutat-o pretutindeni. Sunt de-ajuns două mii de metri 
ca să devin fericit… HENRY  RUSSEL montaniard și scriitor 
(1834 -1909);  

● Voința este unul din cele mai prețioase daruri ale 
muntelui. El ne obișnuiește să luptăm împotriva 
greutăților materiale ale vieții și ne învață că numai 
efortul, singur, dă sens existenței noastre. ANDRE 
THEURIET poet și romancier (1833 - 1907); 

● Zadarnic ai căuta posomorârea și încruntarea la noi; 
surâsul e al țării întregi, România nu râde în hohote 
zgomotoase. Ea zâmbește ca și peisajul ei și surâsul e al 
naturii întregi, trecând în graiul și literatura orală;  
peisajul acesta este dominat de munte, leagănul și 
adăpostul de veacuri al poporului. TUDOR ARGHEZI 
scriitor, poet (1880 - 1967);  

● Nicăieri ca în munte nu există atâta varietate pe un spațiu 
foarte restrâns. Într-o singură zi în munte poți vedea și 
simți schimbările din cursul unui an. JOHN RUSKIN, 
scriitor și filosof (1819 - 1900);  

● Munților ! Pentru ce e în voi atâta frumusețe? GEORGE 
BYRON, poet romantic (1788 - 1824);  

● Să mai rămânem o clipă… E atât de frumos să te odihnești 
pe vârf și pentru câteva clipe din viață, printre nori, să 
visezi. GUIDO REY, alpinist și scriitor (1861 - 1935); 

● Privește aceste creste sublime care urcă spre cerul 
strălucitor; unele argintii, parcă de purpură sau opal, 
altele de smarald. Ai spune un diamant în plin soare. 
RAMAIANA (epopee antică indiană, 500 - 100 I.HR);  

 

Culese și aranjate de 
Dr. ing. CS I Teodor Marușca, 

membru ASAS 
 

Montanisme 

 IV. Drumeții montane (chemarea muntelui) 
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Viața munților 

Și multe, foarte multe i se datorează profesorului 
Corneliu Bucur. Contribuțiile Domniei sale la dezvoltarea 
Muzeului și recunoașterea valorii acestuia pe plan 
național și internațional au fost excepționale și ar fi 
justificat ca acesta să-i poarte numele. 

Dar Corneliu Bucur a fost și un luptător vizionar, un 
militant autentic pentru o mare cauză care ne-a reunit, 
cea a poporului român din Carpați. Și-a iubit fără limite 
ȚARA și ”mica patrie”, cum spun tirolezii ”KLEINE 
HEIMAT”, ținutul său sibian, Mărginimea Sibiului. A făcut 
analize economico-social-culturale, complexe, privind 
istoria transhumanței, evidențiind calitățile speciale ale 
ciobanilor, bacilor și soțiilor acestora, hărnicia, 
priceperea, dăruirea și capacitatea de a se descurca și a 
rezista în situații adeseori de mare dificultate.  

- În momentele noastre de reflecție îmi spunea: ”Ne-
ați adus în visul Dumneavoastră și acum nu mai vrem 
să ieșim din el ...” 
În Conferințele sale magnifice susținute la Academia 

Română, la Academia de Științe Agricole și Silvice, la 
universități, la reuniunile internaționale ale organizației 
europene a munților, ”EUROMONTANA” sau la sesiunile 
științifice de la Institutul de Montanologie – Cristian, Sibiu 
(ASAS) și la Centrul de Economie Montană CE-MONT de la 
Vatra Dornei, al Academiei Române, la celebrarea anuală a 
”Zilei Internaționale a Munților”, la București, la Sinaia, la 
Bistrița, la Lunca Ilvei sau în Apuseni – Corneliu Bucur ni s-a 
arătat ca un orator și militant desăvârșit, bogăția 
cunoștințelor și simțămintelor Sale au fost vizibile și în faptul 
că de cele mai multe ori se exprima liber, cu analize și 
propuneri de soluții benefice populației și mediului natural, 
cu accente critice uneori, dar întotdeauna în manieră 
optimistă. 

● Puțini au știut că profesorul Corneliu Ioan Bucur a luptat 
alături de mine și de alte câteva personalități remarcabile, 
în anii grei ai comunismului, pentru împiedicarea 
colectivizării zonei montane, având mereu resurse de 
încurajare, în momentele dificile ce le-am parcurs și care, 
în pofida tuturor scepticilor, s-au finalizat cu renunțarea la 
intenția de colectivizare – în munți.  

O veste tristă pentru zona montană a României 

 

Îndoliată Familie, 
Distinsă și întristată adunare,  

 
Ne aflăm astăzi aici, la Sibiu, pentru a petrece pe ultimul său 

drum, spre eternitate, așa cum și-a dorit, pe dragul și distinsul 
meu prieten și colaborator întru Munții Carpați ai României, 
Profesorul universitar, Doctor, cercetător științific reputat, 
Corneliu Ioan Bucur, președinte al Academiei Artelor 
Tradiționale românești. 

Ne-au legat peste 40 de ani de colaborare și prietenie 
dezinteresată, în slujba unei cauze nobile și plină de 
semnificații istorice, având ca substrat principal OMUL 
– ARTIZANUL – ȚĂRANUL – Păstorul de munte, 
purtătorul unui imens tezaur cultural și spiritual al 
spațiului montan românesc, al științei supraviețuirii 
deseori în condiții dintre cele mai grele. 

Corneliu Bucur a fost un ”rara avis” al vremurilor 
noastre, a înmănuncheat cunoștințe ample, etnografice, 
istorice, sociale, fiind un culegător sensibil de valori 
tradiționale autentice, atât de bogate în marele masiv 
muntos al țării (> 39.000 sate), având un mare talent 
înnăscut și dorință de a prețui, selecta și de a pune în 
valoare o imensă bogăție a Țării. Dar în complexitatea 
modului său de gândire, a avut și intenții cu amplu 
substrat economic, cu conotații concrete și expansiuni 
filosofice – proprii unui înalt spirit. 

O mare parte a vieții Domniei sale a fost dăruită 
Muzeului Tehnicii din Dumbrava Sibiului. Îmi sunt vii în 
memorie bucuria, răbdarea și patosul cu care își 
prezenta vizitatorilor avizați sau mai puțin avizați, 
copiilor, componentele acestui magnific muzeu în aer 
liber, care și-a dobândit un meritat prestigiu național și 
internațional.  
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În ultimii doi ani a visat să creeze în ținutul Năsăudului 

bistrițean, care ni l-a dat pe George Coșbuc și Liviu Rebreanu 

și mulți academicieni, o societate culturală similară cu 

celebra Universitate de Vară a lui Nicolae Iorga, de la Vălenii 

de Munte. 

Viața munților 

 O veste tristă pentru zona montană a României 
 

● Corneliu Bucur a fost în grupul de intelectuali de mare 
curaj, precum poetul Adrian Păunescu, Dr. savant Ovidiu 
Bojor, ing. Ioan Olaru, dr. Ioan Pușcaș, dr. academician 
Emil Silivaș, dr. Eugen Buciuman, scriitorii Pop Simion, 
Dinu Săraru, Prof. Alexandru Mironov, dr. Florin 
Bârnețiu, generalii Marin Dragu și Emil Mihuleac, 
Ambasadorul Petre Gigea și țăranul muntean Gigi Ursu, 
din Bucovina, sau susținători convinși, ca scriitorul 
Dumitru Munteanu și inginerul – țăran și antreprenor de 
elită – Emil Iugan, din spațiul bistrițean, prieten prețios – 
astăzi aici – prezent, împreună cu economistul Mitrofan 
Lupșan din Sângeorz un alt devotat prieten. 
● Corneliu Bucur, după 1990, a intuit viitorul posibil al 
României, în special prin zona montană, dincolo de 
aspectele economice, prin marea bogăție culturală și 
spirituală și în ultimii ani s-a străduit să creeze un mare 
proiect de dezvoltare a Munților Apuseni, prin îmbinarea 
dintre fondul cultural și spiritual, tradițional, resursele 
economice și mediul natural generos. 
Din nefericire, a fost însă dezamăgit, afectat de faptul că 

nu a găsit rezonanța dorită la intensitatea necesară la 
factorii de decizie, ai vremurilor noastre. 

 

Și s-au găsit personalități care l-au încurajat moral și l-au 
susținut (cum sunt d-nii Emil Iugan și Mitrofan Lupșan și alte 
personalități bistrițene). 

Dar destinul nu i-a mai lăsat răgazul de care ar fi avut 
nevoie... 

● Când și-a pierdut soția, îmi spunea: ”Mi s-a rupt 
sufletul, mă simt cu totul descumpănit...”! 
Și apoi a suportat mai multe operații, un grav accident, 

cu urmări nefericite și o îndelungată suferință, care le-a 
răbdat cu stoicism. 

Este de reflectat asupra faptului că în ultimele 2 
săptămâni, a comunicat la prietenii bistrițeni că a renunțat 
la lupta cu viața, că medicamentele nu mai au efect, că și-a 
făcut Testamentul și a nominalizat câțiva prieteni pe care-i 
dorea să fie astăzi, aici. 

● Profesorul Corneliu Ioan Bucur a fost Membru 
fondator al Forumului Montan din România, al 
Consiliului Național al Muntelui, Senator în Parlamentul 
României, în primii ani după 1990. El s-a bucurat alături 
de noi la bătăliile câștigate și am suferit împreună după 
multe înfrângeri, cu demnitate. 
Profesorul și omul Corneliu Ioan Bucur a fost un strălucit 

intelectual român, de atitudine constructivă și desăvârșit 
patriot, care se înscrie între cele mai distinse personalități 
sibiene și naționale generate de națiunea noastră, în această 
frământată perioadă istorică ce o parcurgem, cei trăitori 
acum. 

El lasă în urmă operă scrisă și orală transmisă 
contemporanilor săi și un exemplu de mod de a trăi viața cu 
demnitate, frumos și cu rost. 

Rămân urmașii săi, fiul, fiica și cei 6 nepoți, care să fie 
mândri de a fi avut un astfel de părinte și bunic. 

- Mă simt onorat și cu sufletul împăcat că am putut să fiu 
prezent astăzi aici, la dorința sa cea de pe urmă și să-i aduc 
un ultim și pios omagiu, în numele meu și al tuturor 
membrilor Forumului Montan din România și al 
cercetătorilor la Centrul de Economie Montană al Academiei 
Române din Vatra Dornei. 

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! 
 

Prof.univ.dr. Radu Rey 
Președinte – Forumul Montan din România, 

Membru de onoare al Academiei Române 

Profesorul Corneliu Ioan Bucur  
la inaugurarea CE-MONT, 9.12.2015 

Muzeul „ASTRA” din Sibiu ctitorie a  
Profesorului Corneliu Ioan Bucur  
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Bogăția munților 
 Compoziția și proprietățile bioactive ale laptelui obținut din zone montane  

și utilizat la procesarea brânzeturilor de tip Emmental 

Conform acestor argumente laptele și produsele lactate 
ocupă o pondere importantă în alimentația omului, și constituie 
o importantă sursă de elemente sub aspect nutritiv și biologic, 
conținând principalii macronutrienți (proteine, lipide, glucide) și 
micronutrienți (minerale, vitamine) necesari și vitali în creșterea 
și dezvoltarea organismului uman. Prin tehnologiile actuale de 
producere a brânzeturilor se asigură o mare varietate ale 
acestora, cu caracteristici organoleptice, fizico-chimice și 
microbiologice cu scopul de a satisface nevoile și preferințele 
consumatorilor. Din acest punct de vedere este relevantă 
clasificarea acestor produse în produse convenționale, 
preparate după tehnologii și rețete convenționale, tradiționale, 
obținute după rețete tradiționale și specifice unor zone sau 
regiuni geografice  și ecologice sau organice obținute din 
materie primă certificată ecologic. Laptele ca materie primă, 
prin calitatea compozițională și igienico – sanitară, reprezintă 
cea mai importantă condiție pentru asigurarea oricărui produs 
lactat. 

Cantitatea, calitatea și compoziția laptelui sunt 
influențate de o mare diversitate de factori printre care și cei 
climatici (temperatură, presiunea atmosferică, umiditate, 
lumină, precipitații și altitudine) de un impact major asupra 
performanțelor productive ale animalelor. Aceștia acționează 
direct asupra animalului sau indirect asupra biodiversității bazei 
furajere care, în cazul pășunilor montane, asigură o valorificare 
superioară prin producerea brânzeturilor tradiționale cu 
textură, aromă și gust superior. 

Producția de brânzeturi din lapte crud este în 
ascensiune, cerințele consumatorilor sunt tot mai mari, mai ales 
cele cu caracter tradițional. Astea se confirmă de ce microflora 
normală a laptelui crud, constituie un factor esențial în 
producerea brânzeturilor tradiționale având și un rol important 
în procesul de fabricare și de maturare a brânzeturilor. 

Pășuni montane și componentele acesteia 
Scopul lucrării de față a fost de a scoate în evidență originea 

și efectul muntelui asupra compoziției laptelui crud și factorii ce 
contribuie la valoarea adăugată a laptelui de munte cu efecte 
deosebite în producția de brânză Emmental.  

Zonele montane, în special cele de peste 800  m altitudine 
se caracterizează printr-o serie de inconveniente cum ar fi, 
limitări ale posibilității utilizării terenurilor care pot fi cauzate de 
condiții climatice dificile, sau a suprafețelor accidentale pentru 
folosirea de utilaje sau ambele la un loc care în ansamblu duc la 
creșterea costurilor practicilor agricole. În aceste zone de 
altitudine pășunile naturale sălbatice reprezintă singura utilizare 
posibilă pentru terenul agricol. 

Necula Doru,  Iilea Arghil,  
Coman Ioan,  Tamas Krumpe Octavia,  
Feneșan Daria,  Ogneanu Laurențiu 

 
Lucrare preluată parțial din Scientific Papers Series D. Animal 
Science, vol. LXIV, n. 1; al USAMV București 
 
Rezumat 

Pășunile montane cu caracter sălbatic sunt situate la 
altitudini înalte (800-1500 m), unde beneficiază de o floră 
bogată și diversificată, cu conținut în terpene și bacterii 
propionice, care cresc pe soluri sărace în fier si mangan, aceste 
condiții fiind esențiale pentru obținerea brânzeturilor de tip 
Emmental. Laptele provenit din aceste zone ecologice, se 
caracterizează prin calitatea superioară a componenților 
biochimici de bază și a raporturilor dintre aceștia, care este 
completată de conținutul deosebit în substanțe biologic active și 
bacterii probiotice (în special lactice și propionice), toate acestea 
având un impact major în procesarea și valorificarea 
sortimentelor de brânzeturi Emmental.  

Procesarea acestui sortiment deosebit de brânzeturi 
fermentate este posibilă, grație acțiunii enzimatice deosebite 
conferite laptelui de biodiversitatea florei montane, care 
potențează efectul cheagurilor coagulante, preparate după 
rețete tradiționale sau standardizate. La asigurarea calității 
brânzei Emmental contribuie și regimul de temperatură - 
umiditate specific zonelor montane, precum și adaosul de 
clorură de sodiu și acțiunii unor factori mecanici specifici, prin 
care se controlează extragerea zerului.  

La toate acestea se adaugă condițiile specifice procesului de 
maturare, care durează de regulă 3 - 6 luni, sau se poate 
prelungi la 12 luni. Se cunosc mai multe sortimente de brânză 
Emmental, care se diferențiază în funcție de tehnologia de 
procesare, timpul de maturare și specificul fiecărei zone sau 
regiuni. 
 
Introducere  

Globalizarea piețelor alimentare a căpătat o mare amploare 
în ultimele decenii, contribuind la o mare diversificare și 
extindere a segmentului de produse lactate. În acest context 
circulația produselor alimentare în spațiul comunitar a crescut 
exponențial, intensificând totodată și schimburile între cele mai 
îndepărtate regiuni de pe glob. Această globalizare, reprezintă o 
mare provocare pentru procesatorii din industria laptelui, care 
trebuie să acorde o calitate superioară și o siguranță produselor 
comercializate, precum și satisfacerea tot mai crescută a 
consumatorilor pentru aceste produse lactate. 
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S-a dovedit că conținutul de terpene din lapte și brânzeturi 
este mai mare dacă vacile pasc în pajiști naturale montane 
bogate în dicotiledonate.  

S-a găsit că în plantele din pășunile montane sesquiterpene 
și monoterpene în cantități mai mari decât în pășunile de 
câmpie. S-a studiat laptele produs din pășuni montane, 
descoperind un profil terpenoid care a constat din 
monoterpene (pinen, mircen, sabinen, camfen, 3caren și 
limonen), care au fost găsite în aceeași formă în brânzeturile 
produse din același lapte. S-a arătat că terpenele suferă bio-
transformare la nivelul rumenului și la nivelul intestinului 
inferior fără a fi îndepărtate sau să aibă loc o detoxifiere al 
acestora pe căi hepatice sau urinare, decât atunci când 
concentrația crește peste un anumit prag. De aceea putem 
interpreta faptul că terpenele trec ușor din furaje în lapte și 
mai departe în brânză. Dar sunt necesare și alte cercetări 
pentru a confirma cert acest lucru. În alte studii s-au găsit 
aceleași terpene din furaje în lapte și brânzeturi, dar au găsit și 
terpene suplimentare în lapte și brânză care nu erau prezente 
în furaj. Aceeași autori în studiul lor evidențiază potențialul 
terpenelor de a fi biosintetizate și metabolizate în rumenul 
vacilor. De asemenea subliniază autorii că bacteriile lactice pot 
modifica și biosintetiza terpenele, apoi modificate la nivelul 
rumenului ajung în lapte și sau în brânză în timpul maturării. 

Compușii volatili. Mai multe grupuri de produși volatili 
non-terpenoizi din pășuni pot contribui la aroma laptelui 
putând enumera: lactone, acizi, esteri, fenolici, aldehide, 
alcooli, compuși ai sulfului. Aroma din brânză este foarte 
complexă și datorită activității unui număr mare de microbi 
adăugați cum ar fi bacterii lactice, drojdii și mucegaiuri, dar la 
care, în plus, se adaugă concentrații și mai mari de compuși 
volatili din timpul fermentației brânzeturilor în cursul 
procesului de maturare. După cum am amintit mai sus 
concentrația mare de acizi grași (FA), dar și acizi grași 
polinesaturați (PUFA) din laptele de pe pășuni montane, pot 
duce la oxidare în lapte și în produsele lactate și au un rol 
semnificativ în dezvoltarea hidroperoxizilor lipidici, aldehidelor, 
cetonelor și alcoolilor provenind din lipide oxidate din lapte. S-
a evidențiat faptul că sursa multor aldehide și cetone sunt 
extrem de dificil de stabilit sursa de proveniență, deoarece 
unele provin direct din furaje, altele în timpul uscării fânului și 
altele se formează în timpul maturării brânzeturilor. 

S-a cercetat brânza produsă de la vacile care au consumat 
siloz de fân și iarbă de munte și au găsit alcooli cu concentrație 
volatilă mai mare față de concentrația alcoolilor produs din 
furaje de porumb, siloz de porumb sau fân din zona de câmpie. 
Alcoolii au fost clasa volatilă cea mai abundentă iar cei mai 
semnificativi au fost: etanol, 2-propanol, 2-metil-1-propanol, 2 
metil-1-butanol, 2 pentanol, 1-penten3-ol, 1-propanol. S-a 
produs brânza din lapte de vaci, hrănite pe pășuni de munte și 
de șes și cu fân la fel din ambele zone. 

Brânza obținută de la vacile hrănite cu fân conțineau 
cantități mai mari de 2-metil-butanol și 3-metil-butan. Sursa 
principală al acestor alcooli este rezultatul metabolismului 
aminoacizilor, dar în același timp se pot datora și din transferul 
direct din furaje, mai ales din fân însilozat datorită volatilității 
mai ridicate și din fermentarea brânzei în timpul procesului de 
maturare.  

Alți contributori la aroma laptelui și în principal al brânzei, 
sunt acizii carboxilici cu lanț scurt care provin din lipoliză, 
metabolismul aminoacizilor și metabolismul carbohidraților. 

Bogăția munților 
 Compoziția și proprietățile bioactive ale laptelui obținut din zone montane  

și utilizat la procesarea brânzeturilor de tip Emmental 

În Uniunea Europeană (UE) limitarea zonelor montane 
pornește de la pragul minim de 600-700 m deasupra nivelului 
mării, praguri altitudinale care pot varia în fiecare țară în 
funcție de climă și altitudine. Suprafața de pășune în UE 
reprezintă 18,5 % din suprafața agricolă utilizabilă. 

 
Din totalul exploatațiilor agricole din UE, pășunile de la 

înălțime au 17,8%, iar vacile de lapte aproximativ 10,5% din 
totalul unităților deținătoare de animale de lapte. Din cauza 
unor costuri mai ridicate de producție din regiunile montane 
performanțele economice ale fermelor de lapte sunt uneori mai 
scăzute. Însă, pentru a trece mai ușor peste acest impediment 
și pentru a face față costurilor cu colectarea laptelui și cu 
producția s-au adoptat strategii de ordin comercial pentru a 
crește valoarea produselor lactate prin specificația denumirii de 
origine protejate (DOP) sau origine geografică protejată (IGP) 
sau etichete specifice produselor montane. Imaginea pozitivă a 
acestor produse locale pe piață, proprietățile senzoriale 
specifice ar reprezenta primul factor care determină plăcerea 
consumatorilor pentru produsele montane.  

Compoziția specifică a produselor lactate montane au fost 
evidențiate în mai multe studii. Laptele din zonele montane a 
prezentat niveluri mai ridicate de acizi grași (FA) omega 3 și acid 
linoleic conjugat (CLA) în comparație cu laptele de câmpie. 

 
Carotenoizii (luteina și carotenul) pot fi considerați 

potențiali biomarkeri în lapte și produse lactate găsindu-se în 
cele mai mari concentrații în pășuni. Laptele și produsele 
lactate de la bovine sunt cele mai concentrate în carotenoizi 
fiind foarte importante pentru nutriție și sănătatea umană 
considerați antioxidanți naturali și precursori ai vitaminei A. 

Concentrațiile de caroten variază în lapte cu aproximativ 
50% în funcție de sezoanele anului. Din lapte carotenoizii sunt 
transferați în brânză deoarece sunt liposolubili. Nivelurile de 
caroten din lapte și brânză sunt corelate pozitiv cu culoarea 
galbenă, deoarece concentrațiile mari derivate din pășuni devin 
biomarkeri. S-a descoperit că laptele de munte este cu mult mai 
bogat in terpenoide și în vitamine liposolubile decât laptele de 
câmpie. Alte studii au considerat terpenele din lapte și 
brânzeturi ca fiind cele mai importante din pășunile sălbatice 
neînsămânțate, bogate în dicotiledonate în special apiacee 
(umbelifere). În acestea se acumulează concentrații mari, iar 
pragul lor de miros este foarte ridicat, decât lapte din pășunile 
bogate în graminee specifice zonelor joase. 

Terpenele din plantele pajiștilor montane variază în funcție 
de familia botanică cu dicotiledonate. 
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O valoare importantă în lapte îl are prezența enzimelor, 

acestea oferind calitatea igienică a laptelui. Laptele având o 

activitate catalazică naturală, variația aceste calități este un 

indiciu a unei posibile contaminări cu microorganisme. Lipidele 

din lapte, variază semnificativ în funcție de rasă, sănătate, 

dietă, stadiul lactației și variază între 3 - 5% și putem enumera: 

triacilgliceroli 96 - 99% iar restul de aproximativ 0,8% sunt 

fosfolipide și aproximativ 0,3% diacilgliceroli, steroli și urme de 

acizi grași liberi (FFA) carotenoizi și vitamine liposolubile. În 

lapte, grăsimea se află sub formă de globule dispersate, 

înconjurate de o membrană lipoproteică. Această membrană 

are rolul de a proteja și stabiliza globulele de grăsime împotriva 

turbulenței și fuziunii, dar și de atacurile microorganismelor 

nedorite, cum ar fi Pseudomonas ssp. Prin deteriorarea 

membranei în timpul manipulării laptelui (forfecare excesivă, 

cavitație, turbulențe) duce la grăsimi libere în lapte și apoi în 

brânză, putând apărea arome nedorite (amar, metalic, 

săpunos), specific brânzeturilor tari și semi tari Emmental, 

Gouda, Cheddar. 

 

Principii de fabricare a brânzeturilor.  

Brânza reprezintă un gel proteic centrat care exclude 

grăsimea și apa. Producerea brânzei implică gelifierea laptelui, 

deshidratarea gelului pentru a forma cașul. Fabricarea brânzei 

se bazează pe destabilizarea structurii micelei, prin modificarea 

proprietăților fizico chimice ale soluției. 
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Acizii carboxilici formează cea mai numeroasă clasă volatilă 
din lapte și brânză. Unele studii au constatat că conținutul cel 

mai ridicat de acizi grași (FA) din brânzeturi provin din lapte 

obținut de la vacile care au păscut pe pășuni alpine. Studiile 
despre pășuni, lapte și brânzeturi din zone montane, 

evidențiază conținutul și bogăția de (FA), aceștia la rândul lor 

depinzând de tipul și de vârsta brânzei sau de transferul direct 
de acizi în lapte prin ingestie sau inhalare. 

Compușii volatili din sulf sunt potențiali compuși aromatici 

datorită mirosurilor și aromelor intense. S-a produs brânza din 
lapte de la vaci hrănite cu pășuni de munte și de vale, rezultând 

că brânza produsă din lapte de munte avea cei mai mulți 

compuși de sulf. Toluenul a fost evidențiat în studii recente ca 
un potențial biomarker pentru lapte și brânză, derivate din 

pășuni pentru că este un produs al degradării carotenului la 
nivelul rumenului. Cel mai ridicat nivel de caroten îl găsim în 

pășunile și în furajele proaspete. Unii autori au constatat că 

toluenul era prezent în cantitate mare în laptele de vacă. Alți 
autori au găsit toluen în concentrații mari în laptele provenit 

din pășuni. Alți autori au găsit concentrații ridicate de toluen în 

brânzeturile provenite din laptele de pe pășune. În multe studii, 
toluenului i s-au descris o gamă largă de atribute senzoriale; 

dulce, nuci, migdale dulci, înțepătoare, eterice, fructate, 

caramel și râncezi. 
 

Compoziția laptelui crud montan 

Din punct de vedere nutrițional laptele este un aliment 
perfect, oferă proteine, minerale și vitamine, nutrienți macro 

prezenți în compoziția normală a laptelui cum ar fi: apă 85,5 - 

89,5%, substanțe solide totale 10,5 - 14,5%, grăsimi 2,5 - 6,0%, 
proteina brută 2,9 - 5,0%, lactoză 3,6 - 5,5%, vitamine, minerale 

0,6 - 0,9%. Cea mai importantă componentă din lapte este apa. 

Aceasta are un important rol de a condiționa starea fizică a 
celorlalți constituenți din lapte, intervenind în dispersia 

micelelor de cazeină și emulsia grăsimii din timpul procesării. 

De asemenea, apa este implicată în dezvoltarea și creșterea 
bacteriilor, iar 70 - 90% din această apă se găsește în zer. 

Compoziția laptelui crud materie primă este format din 
proteine - cazeine și proteine din zer - (lipide, lactoză), minerale 

solubile și insolubile, componente minore - (enzime, aminoacizi 

liberi, peptide) și apă.  
Cazeinele reprezintă circa 80% din proteinele laptelui. 

Componenta cazeină, coexistă cu mineralele insolubile sub formă 

de fosfat de calciu numită și cazeină complex. Lactoza, proteinele 
din zer native (constituenții solubili) și apa împreună cu acid 

citric, unele minerale, enzime, aminoacizi liberi și peptidele 

formează așa numitul ser. În procesul fabricării brânzeturilor, 
laptele este deshidratat parțial, acest proces implicând 

exploatarea controlată a serului, o parte din grăsimi, cazeină și 

proteine din zer denaturate și unele minerale. În procesul 
fabricării brânzeturilor laptele este deshidratat parțial, acest 

proces implicând expulzarea controlată a serului, o parte din 

grăsimi, cazeină – proteine din zer denaturate și unele minerale.  
Prin destabilizarea limitată și agregarea fosfatului de calciu, 

plus cazeine, rezultă o rețea de gel care conține serul și 

grăsimea, iar în urma acidificării are loc hidroliza enzimatică a 
cazeinei, adică fermentarea lactozei din lapte în acid lactic (prin 
culturi lactice adăugate). 

Astfel agregarea și deshidratarea cazeinei reprezintă 
parametrii responsabili de calitatea brânzei ca produs finit. 
Cazeina cuprinde patru tipuri principale: α s1, α s2, β și k. Ele 
reprezintă aproximativ 38%, 10%, 35%, 15%, din cazeina totală . 
Când cazeinele se combină, formează o micelă de cazeină care 
joacă un rol important în structura și stabilitatea brânzei. În 
lapte cazeina se află sub formă de particule coloidale de formă 
sferică cu diametru de aproximativ 40 - 300 nm diametru, 
cunoscută și sub numele de cazeinele micele.  

Proteina din zer. Laptele de vacă, pe lângă cazeină, are și 
proteină din zer, care este aproximativ 0,6 - 0,7% și este 
alcătuită din patru tipuri: β lactoglobulina (Lg), α 
lactalbumină (La), imunoglobuline (IgG1, IgG2, IgA, IgM) care 
reprezintă aproximativ 54%, 21%, 14%, din total și în 
cantități mici lactoferina. α-lactalbumina este o 
metaloproteină care se leagă de ionii de Ca2+. 
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Dintre fermenții termofili se numără: Streptococus 
termophilus, lactobacillus helveticus și lactobacillus delbrueckii 
ssp lactis. „Cheagul" este un amestec de enzime animale 
utilizate pentru formarea cașului. Din anii 1980 prin tehnologia 
ADN-ului recombinat a permis producția de chimozină, prin 
clonarea genei de producere a proteinelor în Eccherichia coli. 
Cheagul a fost folosit in producerea brânzeturilor de mii de ani, 
forma lui tradițională constând dintr-un amestec de chimozină 
și pepsină, enzime secretate de abomasum-ul. rumegătoarelor 
tinere. Aceste două enzime au activitate proteolitică, 
favorizând coagularea laptelui. Gelificarea laptelui este indusă 
de hidroliza selectivă a cazeinei la fenilalanina-metionina, o 
legătură peptidică care se datorează prin adăugarea de cheag 
și acidificare la temperaturi de 20 – 40oC și o valoare a pH-ului 
de aproximativ 4,6. Un rol important în coagulare și cumulând 
și rolul în propagare este Ca2+.  

Agentul principal care induce agregarea micelelor de 
cazeină în gel și coagularea acestuia pare a fi calciu ionic 
prelegat de cazeină. Calciu ionic seric din lapte este în echilibru 
cu calciu cazeinic având rol direct în agregarea și gelificarea 
laptelui. Pentru creșterea fermității gelului, laptele poate fi 
tratat prin adăugarea suplimentar de clorură de calciu, în 
diferite rețete de preparare a brânzeturilor. În prezența 
cheagului, acidității și temperaturii, coagulul  se contractă prin 
ejectarea zerului. Gelificarea laptelui este indusă de hidroliza 
selectivă a cazeinei la fenilalanină - metionină, o legătură 
peptidică care se datorează adăugării de cheag (chimozină, 
pepsină) și acidificare la temperatură de 20 – 40oC și o valoare 
a pH-ului de aproximativ 4,6. Agentul principal care induce 
agregarea micelelor de cazeină în gel și coagularea acestuia 
pare a fi calciu ionic prelegat de cazeină. Calciu ionic seric din 
lapte este în echilibru cu calciu cazeinic având rol direct în 
agregarea și gelifierea laptelui. Pentru creșterea fermității 
gelului, laptele poate fi tratat prin adăugare suplimentară în 
diferite rețete de preparare a brânzeturilor de clorură de 
calciu. Prezența cheagului acidității și temperaturii, coagulul se 
contractă prin ejectarea zerului. Gelul format are o 
concentrație de cazeină, grăsimi și fosfat de calciu de 
aproximativ 10 ori mai mare decât gelul original din lapte. 

După formarea gelului acesta este supus la o serie de 
operații pentru eliberarea zerului. Această operație constă în 
tăierea gelului în bucăți (particule de caș) de aproximativ 0,5 - 
1,5 cm, în cuburi care prin agitare și apoi ridicarea temperaturii 
și reducerea pH-ului, prin fermentarea lactozei la acid lactic (de 
către bacteriile lactice din cultura inițială adăugată în lapte 
înaintea cheagului) și drenarea zerului din particulele de caș. 
După drenarea zerului particulele mici de caș se unesc și 
alcătuiesc o masă coagulată de caș, care apoi se pune în forme 
dorite, se presează și se adaugă sare în funcție de tipul dorit de 
brânză. Un rol important la finalizarea brânzeturilor este sarea 
care are rol important ca și conservant alimentar și are un 
anumit impact asupra aromelor, dar și asupra dietei 
consumatorilor.  

Brânzeturile obținute în funcție de tipul de brânză pot fi 
sărate prin scufundarea roții de brânză în saramură pentru o 
anumită perioadă de timp sau prin uscarea cu sare fină sau 
grunjoasă sau ambele. Aspectul, textura, compoziția, gustul și 
aromele se dezvoltă în faza finală de maturare care poate 
varia de la o zi la câteva luni sau chiar ani, în funcție de tipul 
de brânză și de coacerea dorită. În timpul maturării trebuie 
serios să luăm în seamă temperatura și umiditatea din spatiile 
de depozitare care alternează în funcție de tipul de brânză. 
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Astfel, prin tratarea cașului, temperatură, agitare 
texturizare, turnare și presare, cașul este turnat în diferite 
forme de la greutăți mici până la forme de 100 - 120 kg și poate 
fi consumat proaspăt aproximativ în prima săptămână după 
fabricare sau cel mai adesea, maturat pentru diferite perioade 
de la de la 2 săptămâni până la 3 - 6 luni un an sau chiar doi ani. 
Pentru a produce brânză se adaugă cheag, acesta conține 
chimozina o enzimă capabilă să hidrolizeze cazeina k, fenomen 
ce duce la destabilizarea micelelor de cazeina, iar în final la 
coagularea laptelui sub forma unui gel numit apoi caș. 

Coagularea. Un pas important în fabricarea brânzei, este 
coagularea laptelui, când laptele se schimbă de la o stare 
lichidă, la una solidă prin formarea unui gel numit caș. Se 
cunosc două tehnici pentru coagulare: calea lactică (calea 
acidificării) și calea enzimatică. Calea enzimatică constă prin 
adăugarea de fermenți în lapte (se obține brânza proaspătă) iar 
calea enzimatică constă în adăugarea de cheag în laptele ușor 
acidificat și este caracteristică brânzeturilor presate. 

Aceste două tehnici de obicei sunt combinate în mod mai 
mult sau mai puțin intens în tehnologiile brânzeturilor. Un 
factor important în formarea cașului este aciditatea. Ea se 
realizează prin adăugarea de bacterii lactice care transformă 
acidul lactic în lactat. Aceștia pot varia în funcție de 
temperatură sau nu sau în funcție de tipul de brânză. Acești 
fermenți pot fi împărțiți în două categorii: mezofili și termofili. 
Fermenții mezofili sunt folosiți în brânzeturile nefierte (T< 40 
Co) din timpul procesului tehnologic și sunt implicați în 
dezvoltarea cojii. Fermenții termofili sunt utilizați pentru 
temperaturi de peste > 50oC în brânzeturile fierte cum ar fi în 
brânzeturile de tip Emmental. Bacteriile mezofile proliferează 
de la temperaturi între 25 - 40oC și conțin lactococi și 
leuconostoc. Din aceștia se folosesc în brânzeturi, diferite 
genuri bacteriene: Lactococcus ssp lactis sau lactococcus lactis 
ssp cremoris, lactobacillus paracasei și rhamnosus, leuconostoc 
și staphilococus. O caracteristică esențială o au lactococii care 
au capacitatea de a transforma acidul lactic în glucoză și sunt 
considerați homofermentativi. O altă caracteristică este aceea 
că leuconostoc ssp sunt heterofermentativi și metabolizează 
lactoza în lactat, etanol și mai ales CO2, al căror bule de gaz 
produc formarea ochilor în brânzeturile de tip Emmental. 
Autorii menționează că aceștia au avantajul de a rezista la valori 
mici ale pH-ului, reprezentând un avantaj la sfârșitul acidificării. 
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Bogăția munților 

Compoziția și proprietățile bioactive ale laptelui obținut din zone montane  
și utilizat la procesarea brânzeturilor de tip Emmental 

Concluzii 
Datele asamblate în această lucrare argumentează efectele 

muntelui asupra compoziției laptelui și a brânzeturilor, cu 
referiri speciale la cele din sortimentul Emmental, care se 
diferențiază prin calitatea lor superioară, asigurată de utilizarea 
laptelui crud provenit de la vaci întreținute în condiții montane. 
Vegetația pășunilor și pajiștilor montane se caracterizează prin 
constituenții bioactivi, bogați în terpene, carotenoizi, bacterii 
propionice și compuși volatili, care se regăsesc în laptele crud și 
produsele lactate, asigurând în bună parte și calitățile nutritive, 
bioactive și senzoriale ale brânzeturilor Emmental, considerat 
„regele” tuturor sortimentelor de brânzeturi. Procesul de 
fermentare a acestor brânzeturi este potențat și de conținutul 
enzimatic bogat al laptelui, asigurat de biodiversitatea pășunilor 
montane, precum și de calitatea cheagului și bacteriilor lactice 
mezofile adăugate. Un rol esențial în prelucrarea laptelui pentru 
Emmental se atribuie și utilizării  cazanelor de cupru, care 
neutralizează microorganismele patogene și încetinesc 
fermentația explozivă a bacteriilor propionice, prevenind 
producerea unor defecte ale brânzeturilor. 

Astfel, bacteriile propionice vor stimula fermentația normală 
cu eliberare de CO2, care este esențial pentru formarea de 
goluri, de mărimea unei cireșe sau nuci. Apa adăugată în 
procesul tehnologic reduce concentrația de lactoză și creșterea 
pH-ului, asigurând condițiile necesare bacteriilor propionice 
pentru fermentare și eliberare de CO2, implicat în formarea de 
goluri. Reușita procesării brânzeturilor Emmental depinde și de 
respectarea cu strictețe a temperaturii în timpul fazelor de 
coagulare, precum și a procedurilor de presare, sărare și 
maturare a cașului.  

Condițiile specifice de maturare, necesită respectarea 
temperaturii, umidității, procesul putând dura de la câteva 
săptămâni la 3 – 6 sau chiar 12 – 24 luni, în funcție de specificul 
regiunilor cu tradiție în producerea brânzeturilor Emmental. În 
general, brânzeturile și alte produse lactate de munte prezintă 
profiluri senzoriale mai atractive, mai ales ca gust și aromă, în 
comparație cu cele de câmpie, existând astfel preferințe ale 
consumatorilor pentru aceste sortimente. 
 

Fotografii, Avădănei Vasile 

● Când urci la munte o faci din curiozitate, chiar dacă ai mai 
trecut pe acolo. De fiecare dată lumina este alta, culorile 
zilei se reflectă în vegetația aflată în diferite faze de 
evoluție.  

● La început te uiți spre vârf să cuprinzi cu ochiul minții spațiul 
de străbătut și să ghicești dacă muntele ți-e prieten sau 
dușman; 

● Cu primii pași de urcuș se simte acidul lactic din mușchi (febra 
musculară) apoi organismul începe să dozeze efortul și 
drumul devine suportabil.  

● Este bine să nu fii temerar la munte. Muntele ți se deschide 
atât cât vrea el; în rest te paște gravitația: o alunecare, o 
entorsă, o contuzie (cele mai puțin grave). 

● Apoi muntele se ascunde în protuberanțe și vegetație. Din 
când în când câte o fereastră ne arată detalii pe care nu le 
vedeam de sus. Putem vedea vârful țintă, alți munți din jur 
sau văi pline de pitoresc. 

● Urcând spre creste te întâlnești cu vremea: soare, nori, ceață, 
ploaie, ninsoare. Toate într-un urcuș;  

● Când ajungi în vârf se deschide un platou. Pe porțiuni se arată 
splendoarea montană. Vegetația alpină e captivantă. Atâta 
diversitate de flori! 

● Te uiți în jur ți începi să construiești o hartă mentală: pe acolo 
am venit, acolo se ascunde o șosea; uite și lacul. Departe se 
vede un oraș. Încercă să ghicești  care. 

● Noaptea se văd mai multe lumini acolo jos în vale. Știi că de 
acolo se vede muntele pe care ești. Dacă te aștepți ca 
imaginea de sus să fie la fel, vei avea o surpriză. În vale se 
văd niște linii de lumini. Cu cât orașul este mai departe cu 
atât banda de lumini devine mai subțire. Este eroarea de 
paralaxă. Intervine curbura pământului. Zenitul orașului și 
zenitul locului unde te afli formează un unghi care falsifică 
imaginea.  

Dr. ing. CS III Vasile Avădănei, 

 

Curiozități montane 

 Drumeții montane (chemarea muntelui) 
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Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea a VI-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. 

Alegerea și organizarea stațiilor-pilot s-au făcut printr-o 
colaborare strânsă între instituțiile de cercetări agricole, 
serviciile de popularizare, Asociația de dezvoltare a culturilor 
furajere (ADCF) și chiar școlile de agricultură. 

Din experiența anilor precedenți s-a ajuns la concluzia că 
este necesară alegerea a două tipuri de stații sau alpaje-pilot, 
unele pentru experimentare și demonstrare și altele numai 
pentru demonstrare sau, pe scurt, stații experimentale și 
stații demonstrative. 

Pagini din viața oamenilor de munte 

Înființarea oficiului de economie montană (în Elveția) 

Dintre măsurile luate de confederație pentru păstrarea 

gospodăriilor și activităților montane pe timpul stagiului 

meu, se punea problema înființării unui oficiu de economie 
în Cantonul Valais, ocupat în 1970 de un inginer agronom în 

persoana colegului Jean Paul Revaz, specializat în cultura 

pajiștilor. 

Obiectivul principal înscris în caietul de sarcini al acestui 

oficiu a fost redresarea economiei de munte, având ca 

acțiuni imediate: 
- analiza potențialului agricol al regiunii; 

- anchetă economică asupra populației de la munte; 

- studiul financiar privind economiile, investițiile, creditele; 

- favorizarea participării tuturor factorilor interesați în 

dezvoltarea regiunii, printr-o informare la toate 

nivelurile; 

- căutarea de soluții pentru problemele de munte în 
colaborare cu serviciile: oficiul de planificare, societatea 

de cercetări economice și sociale, biroul de turism, 

Institutul de economie rurală etc.; 

- colaborarea cu serviciul de îmbunătățiri funciare pentru 

găsirea soluțiilor privitoare la comasări, construcții de 

grajduri, îmbunătățirea zonei alpestre; 
- modificări legislative în favoarea economiei de munte. 

Dacă aceste probleme pentru zona de munte și le-au pus 

spre rezolvare elvețienii în urmă cu 50 de ani, la noi abia 

acum, după reapariția Legii Muntelui nr. 197/2018 și a HG 

1036/2018, se stabilesc spre rezolvare obiective 

asemănătoare pentru care s-au constituit oficii locale și centre 

regionale de dezvoltare montană, subordonate Agenției 
Naționale a Zonei Montane, cu sediul la Vatra Dornei. 

 

Stații și alpaje-pilot 

Înainte de a generaliza în fermele familiale de producție 

rezultatele cercetării științifice din domeniul pajiștilor și 
pastoralismului, acestea sunt supuse unei ultime verificări în 
rețeaua de stații și alpaje-pilot. 

Stația sau alpajul experimental are următoarele scopuri 
principale:  
- lărgirea bazei experimentale a instituțiilor de cercetare 

științifică din domeniul pajiștilor și al culturilor furajere, 
aprofundând unele probleme în strânsă legătură cu 
practica imediată, creând o punte de legătură eficace 
între cercetare și fermieri; 

- punerea la dispoziție a celor care se ocupă de îndrumarea 
agricultorilor a unor surse de documentare și 
exemplificări concrete din domeniul lor de activitate; 

- demonstrarea practică a noilor metode și tehnologii, mai 
ales ca unii fermieri mai conservatori, legați de tradiție, să 
aibă exemple cu rezultate palpabile, pe care să le urmeze 
și cu care să se familiarizeze. 

Experiențele executate în colaborare cu fermierul sunt 
strict aplicative, proprietarul fermei însuși efectuează zilnic 
mici lucrări și notează observații foarte importante pentru 
obținerea unor rezultate experimentale. 

Stația, sau alpajul-pilot, este aleasă de la bun început 

dintre cele mai performante ferme, cu fermierii cei mai 

pregătiți și destoinici, cu aplecare spre nou și calității de buni 

comunicatori. Pentru astfel de fermieri era o mândrie că 
ferma lor și ei personal au fost aleși să fie un model pentru 

alții, având avantajul că sunt primii care aplică noile 

tehnologii în producerea furajelor cu rezultate economice 

mai bune, înaintea celorlalți. 

Stația sau alpajul-pilot demonstrativ preia în 

continuare rezultatele obținute în stația experimentală, 

având un rol de extensie finală, cum ar trebui să arate o 
fermă performantă din toate punctele de vedere. 

Proprietarii stațiunilor-pilot demonstrative sunt aleși 

chiar din rândul membrilor grupărilor de popularizare sau ale 

ADCF, care au cel mai mare respect și credibilitate în sectorul 

lor de activitate. 
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În concluzie, stațiile-pilot constituie ultima verigă care 

leagă cercetarea agronomică fundamentală și știința 

aplicată de agricultura practică, stabilind totodată 

contacte fructuoase între cercetători, îndrumători și 

agricultori. 

Pe acest parcurs logic de modernizare a fermelor, 

cercetătorii își adaptează mai bine tematica și obiectivele 

de cercetare în raport cu nevoile practicii, îndrumătorii își 

perfecționează mijloacele de popularizare a noilor 

rezultate și în final aplicanții fermieri cunosc pe viu 

avantajele introducerii noilor metode, materiale biologice, 

tehnologii de cultură și altele, care să le îmbunătățească 

existența pe multiple planuri. 

 

Ferma de vaci montană 

Până acum, am prezentat mai mult activitatea 

pastorală, fără să descriu construcțiile, respectiv fermele în 

care se desfășurau. O fermă montană familială deținea 

între 20-25 de vaci de lapte și tineretul aferent pentru 

înlocuire sau vânzare. 

Dacă se depășea norma de 25-30 de vaci, fermierul era 

obligat să angajeze pe timp de vară un lucrător sezonier 

care, de regulă, era dintr-o țară străină (iugoslavi, spanioli, 

algerieni etc.). 

De la început am remarcat că ferma propriu-zisă era 

așezată în mijlocul terenului agricol ca un monolit, unde, 

sub același acoperiș, erau locuința pe două-trei niveluri, 

grajdul cu animale, remiza de mașini agricole, care au 

înlocuit caii cu mijloace hipo, și un uriaș pod pentru 

depozitarea fânului, cu acces din afară pe un rambleu. 

Fermierul, din camera de la parter, noaptea, în pijama 

și papuci de casă, putea intra pe o ușă direct în grajdul 

animalelor, să vadă în special ce-i fac vacile care urmau să 

fete, fără să fie deranjat de mirosul de bălegar și urină, așa 

curățenie era acolo. 

La fel, din pod pe o ferestruică, alimenta animalele cu 

fân direct în iesle cu un minimum de efort. 

La noi nu o să vedeți nicăieri alăturate sau îngemănate 

camerele de locuit cu grajdul de vaci și, Doamne ferește, 

un pod al locuinței cu fân, deoarece regulile de pază 

împotriva incendiilor interzic acest lucru. 

Așa cum am mai spus, casa de locuit făcea corp comun 

cu grajdul și cu podul, care era depozit pentru fân, atât la 

fermele mai vechi, cât și la cele noi, care se construiau 

după aceleași principii funcționale, din cauza iernilor grele, 

cu strat de zăpadă consistent. 

Fermierul de vaci în mod obligatoriu era absolvent de 

10 clase și de școală agricolă de 2 ani de iarnă sau chiar de 

studii superioare de specialitate (inginer agronom sau 

medic veterinar), altfel nu avea acces să devină membru în 

asociațiile de creștere a animalelor și ale culturilor 

furajere, nu-l acredita nici o bancă, pe scurt, nu putea să 

profeseze această meserie. 

O fermă nu putea fi divizată prin moștenire decât întreagă 
și funcțională la un singur urmaș, cel mai vrednic și priceput 
dintre ei. Decât să ajungă pe mâna unui urmaș nepriceput 
care în unu-doi ani ar fi dat faliment, mai bine acea fermă, cu 
tot regretul părinților, se scotea la vânzare altui fermier, care 
putea să performeze și să supraviețuiască în concurența tot 
mai acerbă dintre producătorii agricoli. 

Producția de lapte de la vaci mulse mecanic, după ce era 
răcită la 40oC într-un rezervor, era preluată pentru procesare de 
cooperativa fermierilor sau de o firmă specializată în brânzeturi 
sau alte derivate. În fiecare seară, fermierul însemna într-un 
registru toate cheltuielile făcute, cantitatea de lapte vândută 
etc., documente pe care le păstra până la 10 ani pentru a putea 
fi verificate de organele fiscale ale confederației. Am fost mai 
mult decât surprins să constat că familia fermierului cumpăra, 
mai degrabă, din comerț lapte pasteurizat în ambalaj 
„tetrapack” decât să consume lapte crud de la propriile vaci, 
care necesita să fie fiert și, uneori, degresat!! 

În general, fermierii se asociau într-o cooperativă pentru 
creșterea în stabulație a tineretului femel de prăsilă, care 
necesitau un alt fel de nutriție față de vacile de lapte și grijă 
în plus cu întreținerea lor. 

Cooperativa, cu fonduri substanțiale de la stat, a construit 
un grajd de tip „industrial”, cu 250 de locuri de stabulație 
liberă, turnuri de însilozare a ierbii de tip „Harvestore”, 
depozit pentru furaje concentrate, cântare pentru animale și 
remorci cu furaje de volum, fose pentru gunoiul semilichid și 
alte necesități. 

În funcție de numărul de vițele introduse în grajd pentru 
iernare, fiecare fermier, la o dată planificată, aducea în 
perioada de vegetație o cantitate de iarbă pentru însilozare 
stabilită de comun acord, care era înscrisă după cântărire de 
către fermier într-un registru al cooperativei.  

La fel, pe totală încredere, fără vreun angajat plătit care 
să urmărească cântăririle sau alți martori, fermierii își 
înregistrau singuri cantitatea de iarbă și fânul aduse și, mai 
mult, cântăreau și duceau cota de gunoi de grajd lichid care i 
se cuvenea fiecăruia, în funcție de animalele iernate. Pentru 
îngrijirea animalelor, prin rotație, în funcție de numărul de 
animale, unui fermier îi putea veni rândul la grajd la câteva 
săptămâni, zi în care, fără nici o supraveghere, furaja 
animalele cu concentrate, fibroase și suculente, făcea 
curățenie, trata animalele bolnave și efectua lucrări specifice. 
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Pe timp de vară, în Alpi am văzut același tip de 
cooperativă cu construcție pentru adăpostirea tineretului 
femel de prăsilă, cu fose pentru dejecții și instalații de 
împrăștiere pentru fertilizarea pajiștilor împrejmuite, în 
vederea unui pășunat rațional. 

Atunci mi-am zis că acestea sunt adevăratele cooperative 
de creștere a animalelor, nu acelea din țara noastră, cu o 
sumedenie de angajați, contabili birocratici și instructori bine 
plătiți puși să urmezi tu neabătut îndrumările prețioase ale 
partidului-stat. 

Cooperative ca în Elveția nu se pot înființa decât cu 
oameni bine pregătiți profesional, harnici și, mai ales, onești, 
cu respect pentru munca altuia și pentru bunul obștesc 
înfăptuit de ei sau de predecesori. 

Fermierul elvețian, crescut și educat de generații prin 
muncă, cinste și corectitudine, este apt să se asocieze în 
cooperative pe totală încredere între membrii ei. 

Unii fermieri, pentru a-și rotunji veniturile în munții Jura, 
care sunt și leagănul orologeriei elvețiene, cu capitala la La 
Chaux de Fonds (Lapte de Var), pe timpul iernii se duceau la 
fabrică, preluau piese și asamblau ceasuri! Acest orășel, 
printre altele, este locul de naștere al celebrului arhitect Le 
Corbusier și al constructorului de automobile Louis Chevrolet. 

Oare când vor ajunge și gospodarii sau fermierii români la 
un asemenea grad de politehnicizare pentru supraviețuire ca 
și cei elvețieni? Poate că timpul și instruirea îi vor duce și pe 
ai noștri la aceste performanțe de invidiat. 
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Odată, am rămas în pană cu motoreta și m-a luat din 
drum un astfel de distribuitor de alimente pentru fermieri. 
Din curiozitate, l-am întrebat cât câștigă din această mică 
afacere. Mi-a spus că foarte bine, respectiv 4% din valoarea 
alimentelor!! 

Omul era tânăr, la început de meserie și avea o 
autoutilitară închiriată. Mi-a spus că în doi-trei ani, cu banii 
câștigați va putea să-și cumpere un mijloc de transport 
propriu și, cu timpul, poate ajunge coordonatorul rețelei. 

La despărțire, i-am urat succes. Mai mult din glumă, pe 
lista fermierului la început de iunie am scris să aducă struguri 
de masă. Incredibil, mi-a adus struguri produși în Africa de 
Sud. Dacă unul dintre acești distribuitori de alimente nu 
asigurau cele solicitate, erau în spate la concurență alți doi-
trei gata să te acapareze în calitate de client. 

În acest fel simplu și eficient, fermierii elvețieni nu purtau 
grija aprovizionării cu alimentele strict necesare, era cine s-o 
facă pe bani mai puțini decât dacă s-ar fi ocupat singuri, 
concomitent cu pierdere de timp prețios necesar lucrărilor 
curente din fermă. 

Mi-am pus atunci întrebarea de ce la noi în locuri cu 
ferme izolate, departe de centrele de aprovizionare, nu se 
inițiază un astfel de sistem de distribuție a produselor 
alimentare, benefic atât pentru gospodar, cât și pentru 
distribuitor? Oare neîncrederea, cu frica de jecmăneală și 
hoție din partea unora dintre ai noștri, ne împiedică? Ar fi sau 
este foarte grav să fie adevărat, din păcate! 

Aprovizionarea fermelor cu alimente 
La ferma de vaci din apropiere, unde serveam la o oră fixă 

o masă caldă de prânz, venea de câteva ori pe săptămână o 
autofurgonetă cu alimente. Respectivul șofer, pe baza unei 
comenzi anterioare luate de lângă frigiderul fermierului, 
făcea aprovizionarea cu alimente de la un angrosist conform 
listei, le distribuia și punea marfa în locul dinainte știut, 
inclusiv cele perisabile în frigider. 

De cele mai multe ori, fermierul sau membrii familiei nu 
erau acasă. Nici o problemă, ușa era deschisă, distribuitorul 
intra cu marfa, o așeza unde trebuie împreună cu factura, lua 
din cui viitoarea comandă, după care pleca la alții și procesul 
se continua. Plata se făcea direct prin bancă din contul 
fermierului în contul distribuitorului. 
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