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VIAȚA MUNȚILOR 
Ziar informativ al Centrului de Economie Montană  

CE-MONT 

Apare trimestrial (format modificat)        nr. 8 / 2022 

În general, oamenii de la șes și oamenii de la munte nu se amestecă. Îi 
definesc un buchet de asemănări și un  buchet de diferențe.  

Oamenii de la șes, ca și cei de la munte muncesc la fel de mult, dar nu cu 
aceleași rezultate. La șes calul merge singur, la munte calul trebuie mânat. 

La șes recolta este mai bogată, dar, parcă mai banală. La munte oamenii se 
bucură și la recolte mai mici. 

La șes oamenii merg prin noroi din primăvară până în toamnă. La munte 
oamenii calcă pe piatră.  

La șes se face grâu bun. La munte se obține cel mai bun lapte. Din el se fac 
brânzeturi gustoase. Și la șes se fac brânzeturi gustoase, dar bucuria gustului e 
diferită. 

La șes vitele sunt acceptate mai greu. Pentru ele trebuie să faci pajiști pe 
terenuri care sunt mai valoroase dacă le cultivi cu cereale sau legume. La 
munte, pajiștile îmbrățișează turmele și cirezile.  

Produsele agricole de la munte conțin principii active mai rafinate pentru 
că soarele de munte e mai aproape de plante. La șes soarele este darnic, dar 
fără nuanțe bioactive.  

Există produsul montan ca o simfonie agro-silvo-pastorală. Produsul de șes 
nu s-a diferențiat atât de fin. Atributul principal este belșugul. Belșugul și 
rafinamentul diferențiază produsul montan de cel de șes. 

Prețuiți munții! 

Despre MUNTE, despre Noi 

V. 
M. 

Integrarea CE-MONT în peisajul natural montan 

În dorul de munte 
de Doina Toma 

,,Pe munte trăieşti o stare specială, nu 
trebuie să ceri, nu cauţi nimic special, totul vine 
simplu, firesc, te invadează în tot viul tău... şi te 
simţi minunat! Acolo, la munte, sunt în 
elementul meu. Pot să vorbesc cu fluturii sau cu 
gâzele pământului sau să cânt la unison cu 
ciripitoarele pădurii, iar arborii călătoriei mă 
ascultă şi sigur înţeleg starea mea, nu râd şi nu 
mă judecă pentru exaltarea mea aducătoare de 
bucurie simplă şi naturală. Mă simt ca făcând 
parte din acele locuri, acolo mă potrivesc cu 
mediul şi mă simt bine! 

- Vai, nu crezi că exagerezi? Prezinți o 
banală descriere cu iarbă, copaci şi păsări, ca 
peste tot şi ce-i cu asta? 

- Asta este, că pe toate le iubesc şi le 
respect, chiar dacă sunt peste tot! Să fie! Altfel 
nici noi nu am exista!” 

 

Fragment din cartea „Nuanțele Iubirii” 2019,  

Dacă vrei să știi ce înseamnă român 
Întreabă munții și codrul străbun 
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Pledoarie pentru educație și cultură montană - între utopie și realitate 

Editorial 

 

În peisajul economic al României zona montană ocupă un 
loc modest. În cercurile de afaceri și ale decidenților de 
politici și strategii când se vorbește despre zona montană se 
adoptă un aer de condescendență, de bunăvoință artificială 
și despre ce măsuri se pot lua pentru sprijinirea populației 
montane. Majoritatea măsurilor sunt de plăți compensatorii, 
de forme de subvenție etc. care derutează oamenii de la 
munte, care nu sunt obișnuiți să primească „pomeni” ci vor 
răsplată pentru munca pe care o depun.  

În competițiile pe proiecte sau pe programe complexe de 
dezvoltare, zona montană este inclusă sporadic cu alocări de 
fonduri nesemnificative în raport cu necesitățile. Furnizorii 
de politici și strategii precum și potențialii beneficiari din 
zona colinară și de șes vin cu argumente susținute de studii și 
proiecte cu care captează atenția decidenților și reușesc să 
atragă fonduri consistente, la care fermierii din zona 
montană au greu acces.  

Din aceste motive și în acest pachet de politici de 
dezvoltare, zona montană este percepută ca fiind cu mâna 
întinsă, într-o atitudine umilă așteptând ca cineva să o bage 
în seamă.  

Din comunitățile montane s-au ridicat voci recunoscute 
care cunosc foarte bine problematica montană și fac eforturi 
deosebite să construiască mesaje prin care să atragă atenția 
asupra perspectivelor pesimiste referitoare la viitorul munților.  

Este adevărat, că mai multe măsuri  de finanțare  incluse 
în Programul Național de Dezvoltare Rurală menționează că 
pentru proiectele care provin de la solicitanți care vor să 
aplice în zona montană se acordă  punctaje suplimentare. 
Aceasta facilitate ar trebui să le crească șansele la finanțare.  

Problema este că proiectele invocate nu se pliază  pe o 
cultură de management specifică acestei zone și pe 
participarea implicită a factorilor interesați (coagulanți 
strategici locali). 

Inițiativele societății civile s-au cristalizat în centre de 
interese pentru susținerea dezvoltării montane. Dintre ele se 
remarcă polul de inițiativă de la Vatra Dornei, care, prin 
inițiativa domnului prof.univ.dr. Radu Rey membru de onoare 
al Academiei Române, a contribuit la înființarea unor instituții 
publice și private reprezentative care desfășoară activități 
susținute de promovare, de cercetare, de activare a societății 
civile pentru dezvoltare montană pe multiple coordonate. 
Astfel, s-a înființat Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Montanologie Sibiu, Asociația Națională pentru Dezvoltare 
Rurală Montană „ROMONTANA”, apoi s-a înființat și extins 
Forumul Montan din România (2004), care are 9 filiale, 
persoane juridice în teritoriu. A urmat înființarea și 
reînființarea Agenției Naționale a Zonei Montane care include 
și Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați 
(CEFIDEC). Aceasta are o structură teritorială de 32 de oficii și 7 
centre regionale. În domeniul cercetării științifice 
montanologice și creării unei culturi montane cel mai 
important eveniment l-a constituit înființarea Centrului de 
Economie Montană în cadrul Institutului Național de Cercetări 
Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române (2007).  

La aceste instituții se adaugă facultăți din 5 universități 
din țară: Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova și Târgoviște care au 
inclus în programele de învățământ specializări de 
montanologie / agro-montanologie. 

Practic, din punct de vedere instituțional, dezvoltarea 
montană este acoperită cu activități, experți și specialiști în 
toate sectoarele socio-economice: producție, învățământ, 
administrare, cercetare. Resursele umane sunt în continuă 
formare și adaptare pentru a face față provocărilor din ce în 
ce mai complexe din prezent. Realizările cele mai importante 
constau în: elaborarea Legii muntelui (2003) și a noii Legi a 
Muntelui nr. 197/2018 cu reglementări aferente, delimitarea 
zonei montane, structurarea teritorială a zonei montane pe 
bioarii și pe masive montane.  

Prin legea muntelui s-a stabilit să se aloce o finanțare de 
1 miliard de euro timp de 10 ani pentru investiții, mediu, 
susținere socială, amenajare agro-silvo-pastorală.  

Ca urmare a schimbărilor periodice a guvernelor și a lipsei 
de interes politic pentru zona montană, această prevedere a 
fost de fiecare dată ignorată. Muntele rămâne în așteptare, 
așa cum a fost în așteptare pe parcursul evurilor istorice și a 
erelor geologice. Atunci nu erau în discuție nici subvenții și 
nici interese „colaterale”. 

Măsuriș în Apuseni, Monica Dusan 

De-a lungul timpurilor munții au fost piatră de hotar și zid 
de apărare. Invadatorii din est s-au transformat în invadatorii 
din vest. Domniile care s-au perindat pe aceste meleaguri au 
organizat apărarea și semnalizarea pericolelor pe creste. Au 
întărit cu urice pe gospodarii vrednici și i-au făcut răzeși de 
munte. Cu vrednicia lor s-au lipit bine de piatra muntelui au 
trăit în simbioză cu aceștia și au rezistat tuturor vicisitudinilor.  

Apoi munții au fost neglijați. Drumul greu accesibil a 
descurajat domnitorii să urce la înălțime să vadă cu ochii lor cum 
acționează legile naturii la munte. Nu au fost stăpâniri propriu-
zise, s-a considerat că în aceste zone nu sunt probleme de 
administrare. Nu a rămas decât oportunitatea exploatării 
resurselor naturale existente din belșug: păduri, minereuri, 
pajiști. S-au diferențiat preocupări, activități, meserii care au 
susținut schimburi comerciale tot mai intense pe măsură ce se 
consolidau mijloacele de muncă și tehnologiile. Dar puțini au 
fost cei care s-au gândit să nu vândă bușteni și minereuri, ci să 
facă aici fabrici, manufacturi, ateliere. Nu le-a mers. Marfa 
făcută de ei nu avea căutare. Au renunțat. Au venit cei cu auzul 
sensibil și au căutat lemn muzical. S-au umplut sălile de 
spectacole din capitalele europene cu viori și piane din lemn de 
Bucovina. Capitalele noastre nu erau vrednice de pianele lor.  
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Vinovați? O mulțime de factori (dez)interesați: școlile de 
la munte pregătesc tineri pentru meserii urbane în pas cu 
progresul tehnologic pe domenii care nu au nimic comun cu 
zona montană. Copiii merg la școală cu microbuzul. Ei nu mai 
au contact cu natura și cu oamenii locului, nu mai urmăresc 
zborul fluturilor, nu mai ascultă cântecul cucului, nu mai fac 
bărcuțe de hârtie să le dea drumul pe pârâiaș, nu mai înalță 
zmeie, nu mai zburdă pe ulițe și nu interacționează cu vecinii. 
Sunt captivi ai mediului virtual care le distruge din ce în ce 
mai mult empatia, comuniunea socială și bucuria inocentă a 
copilăriei. 

Pledoarie pentru educație și cultură montană - între utopie și realitate 

Bărbânțele cu brânză de Dorna plecau cu miile pe plute la 
Galați și departe în lume.  

Mai târziu neglijarea munților s-a manifestat prin lipsa 
investițiilor în materiale (produse mai sofisticate) și în resurse 
umane (oameni pricepuți să le facă). La munte nu a ajuns 
colectivizarea. A fost bine pentru oameni (componenta 
socială), nu a fost bine pentru economia montană (care a 
rămas fără investiții). În continuare a fost simplu să vinzi numai 
bușteni. Iar oamenii locurilor au trebuit să se resemneze și să-i 
ajute pe străini să ne exploateze. Mulți din ei au pus umărul cu 
râvnă la acest proces de spoliere pe scară largă a zonei 
montane. În rândul gospodarilor montani, aceștia erau numiți 
„cozi de topor”. Era emblematic. 

De mii de ani în munții noștri se fac numai cașul și urda. 
Abia recent câțiva producători au prins curaj să facă produse 
maturate de mare valoare, cașcaval și șvaițer. 

Prin Forumul Montan din România s-au organizat 
schimburi de experiențe, vizite de studii, internship-uri, să 
vadă și ai noștri cum fac locuitorii montani din alte țări (Italia, 
Austria, Elveția). Au văzut produse lactate vestite și valoroase 
unele dintre ele cu o istorie seculară. Acolo au pus mâna să 
facă și ei și le-a ieșit. Au venit acasă și au încercat să facă ceva 
similar pe baza a ceea ce au învățat acolo, dar nu le-a mai 
ieșit. Au renunțat la tot ceea ce înseamnă inovare și s-au 
întors tot la caș și urdă.  

Ei nu au văzut ce trebuiau să vadă: controlul permanent 
al procesului tehnologic: temperatura nu se măsoară cu 
cotul, ci cu termometrul, la zecime de grad, timpul nu se 
măsoară după soare, nici după „buciumatul” fabricilor de 
cherestea, ci cu cronometrul. Însămânțarea cu 
microorganisme pentru coagulare nu se face prin smântânire 
(vă amintiți de Nică a lui Ștefan a Petri), cheagul se 
elaborează științific și se verifică pe eșantioane de probă 
pentru a nu da rateuri în procesul de coagulare.  

Mulți de NU domină încă cultura rurală montană 
ultraconservatoare: nu învățare, nu preocupare, nu practică, 
nu stagii de producție, nu investiții, nu pasiune, nu meserie. 
În această epocă hiper-tehnologizată și informatizată situația 
locuitorilor montani este tot mai dificilă. Cel mai grav este că 
oamenii de la munte pleacă spre alte zări, unde se muncește 
mai puțin fizic, mai mult intelectual, unde lipsa de calificare 
nu mai constituie o barieră, pentru câștiguri mai bune. 

Încet – încet muntele se resălbăticește, urșii și lupii și-au 
refăcut arealul și amenință sate întregi, chiar și orașe. Au 
apărut și alți prădători care altă dată nu erau cunoscuți pe 
aici, șacalii.  

Și totuși trebuie făcut ceva. O mulțime de guvernanți au 
pronunțat cuvântul „reforme”. S-au elaborat o multitudine de 
strategii neaplicabile, au început să apară sporadic unele 
„fisuri” în indiferența decidenților impulsionate uneori de o 
bunăvoință condescendentă din partea minților luminate. Dar 
măsurile sunt în continuare incoerente și se așteaptă rezultate 
mai rapid decât alocările de resurse.  

O schimbare radicală de atitudine trebuie să se producă. 
Dar cine și cum să o facă? Ce șanse sunt de relansare a vieții 
sociale și economice montane. S-au vehiculat mai multe 
variante de răspuns la aceste întrebări și la multe altele care 
domină ruralul montan. Cele mai multe dintre acestea sunt 
paliative.  

Editorial 

 

În prezentul editorial am încercat o construcție de 
concepte de dezvoltare montană. Am căutat punctele 
fierbinți și punctele reci. Am plecat de la o foaie albă și am 
construit o … utopie: utopia zonei montane.   

Economia montană nu mai trebuie să fie oaia neagră a 
economiei naționale. Economia montană are virtuți și poate 
genera performanțe. Dacă vrem să le activăm trebuie să 
facem o primă transformare:  
- să renunțăm la sintagma zona montană = zonă cu handicap 

natural (numită astfel până nu demult). (cuvântul 
handicap este în aceeași măsură jignitor și dezonorant). 
Zona montană nu poate fi privită ca „ruda săracă” a celor 
bogați care din când în când îi mai aruncă un ajutor, o 
subvenție, o compensație; 

- zona montană trebuie să fie considerată un partener de 
dialog performant, implicat activ la rezolvarea celei mai 
mari probleme ale omenirii: insecuritatea alimentară 
mondială (asigurarea resurselor de hrană a întregii 
populații terestre, rațiunea de a fi a FAO).  

- zona montană trebuie să aibă program de dezvoltare 
propriu și strict controlat.  

- zona montană trebuie să aibă un aport substanțial la 
dezvoltarea sustenabilă a țării cu soluții, întreprinzători, 
productivitate, diversitate sortimentală și mai ales, cu 
valoare adăugată acceptată și susținută de toate 
categoriile de consumatori. 
Toate acestea trebuie să revigoreze comunitățile 

montane  prin dezvoltarea orientată spre performanță a 
fermelor și gospodăriilor țărănești.  

Parâng la Rânca, Doina Toma 
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Luând în considerare aceste elemente se poate exprima o 
viziune cu rol de „vârf de lance” pentru zona montană: 

- „zona montană = generator de venituri, rezultate din 

produse rafinate și de calitate, pentru bunăstarea 

locuitorilor și vizitatorilor”.  

- „zona montană = izvor de cunoaștere, de emoții și de 

resurse” 
- „zona montană = o provocare permanentă pentru locuitorii săi 

 

O analiză SWOT a zonei montane scoate în evidență 

următoarele aspecte: 

 

Puncte tari: 
- dispune de expunere solară potrivită pentru generarea de 

biomasă comestibilă cu caracteristici nutriționale și 

terapeutice specifice;  

-- are toate elementele necesare pentru crearea și 

consolidarea lanțurilor de dezvoltare bioeconomică: 

trofic, valoric și de furnizare, bazate pe concepte de 

dezvoltare montană în forme specifice de integrare 
teritorială: comune, GAL-uri, bioarii / microzone de 

dezvoltare montană, județe, masivi montani, regiuni, 

zona montană a României; 

- dispune de elementele necesare pentru obținerea avantajului 

competitiv și valorificarea elementelor de unicitate;  

- dispune de reglementări juridice adecvate: legea muntelui, 
acte normative subsidiare împreună cu normele de 

aplicare;  

- dispune de mecanisme informatice de prezentare și 

înregistrare a ofertei și diversității produselor montane, 

corelate cu specificul etno-cultural și gastronomic local; 

 

Puncte slabe: 
- perioadele de expunere solară sunt reduse ca timp anual: 

înnorări frecvente, precipitații; 

- condiții climatice agresive: sezonul rece de circa 7 luni pe 

an, timp de vegetație redus;  

- nici unul din nivelurile de încadrare teritorială nu asigură 

trasabilitatea produsului montan;  
- calificarea profesională a întreprinzătorilor, a personalului 

din producție precum și a factorilor este în general 

deficitară;  

- spiritul antreprenorial este redus din lipsă de cunoștințe, 

abilități, curaj, determinare; 

- infrastructura de acces și de transport este rarefiată și 

deficitară;  
- amenajarea teritoriului pentru producție este relativ 

redusă; ea se bazează numai pe „reparațiile” naturale și 

intervenții minime din partea gospodarilor/fermierilor.  

- facilitățile ecologice nu sunt funcționale: divizarea debitelor 

pentru hidroenergie / păstrarea biodiversității (de ex. 

migrația peștilor, adăparea animalelor) 
- educația montană este copleșită pur și simplu de educația 

urbană, iar formarea resurselor umane orientate către 

meserii montane este incoerentă și mult sub pragul critic 

care generează dezvoltare;  

- depopularea masivă a munților;  

Pledoarie pentru educație și cultură montană - între utopie și realitate 

Editorial 

 
Oportunități:  
- politici negociabile de finanțare europeană; 
- cadrul instituțional de producție și administrare este în curs 

de completare; 
- se contează pe „sindromul vibrației valorilor strămoșești”; 
- resurse financiare disponibile și negociate; 
- calitatea mediului încă în limite acceptabile; 
- reforma educației (includerea unor priorități pentru zona 

montană);  
 
Riscuri: 
- lipsa resurselor naționale de finanțare; 
- lipsa proiectelor pilot de organizare teritorială pentru 

dezvoltare competitivă;  
- dispariția unor activități tradiționale care permiteau 

transferul de cultură între generații (ex. cojocarii);  
- altitudinile montane și schimbările climatice nu permit 

dezvoltarea pe zone extinse a sectorului turismului 
hibernal; Există numai câteva zone supraaglomerate care 
dețin facilități și infrastructură adecvată pentru acest 
scop.  

- lipsa tradițiilor pentru o agricultură montană inovativă este 
generatoare de … utopii.  
 
Zona montană a fost privată de dreptul la dezvoltare, la 

investiții, la educație, la formare profesională  
Învățământul în zona de munte se tratează cu 

superficialitate, fără să se înțeleagă faptul că școala este cel 
mai important pol de cultură din sat. În unele sate s-a 
procedat chiar la demolarea școlilor pe motiv că acolo se va 
face o bază sportivă sau un parc de plimbare;  pentru 
populația îmbătrânită a satelor? În mod normal un popor 
care se respectă pe sine trebuie să asigure educație în școală 
chiar dacă în sat ar fi un singur copil. De fapt, aceasta este 
definiția educației și culturii montane.  

Munții Metaliferi, Luisa Iatan 

Meseriile montane nu se învață la școală (cum ar fi firesc), 
ci se transmit acasă, de la tată la fiu și de la mamă la fiică.  

Extrem de puține licee din zona montană au specializări 
care țin de specificul montan. Studii aprofundate au 
demonstrat că singura cale de luptă împotriva globalizării 
este dezvoltarea locală bazată pe diversitatea culturală.   

În prezent populația montană este dependentă de o serie 
de subvenții și ajutoare care întotdeauna sunt insuficiente și 
ajung târziu la beneficiari. În plus, acestea nu susțin munca ci 
o subminează.  
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Pledoarie pentru educație și cultură montană - între utopie și realitate 

Editorial 

 

Oamenii de la munte nu au nevoie de pește la masă, ci de 
undiță ca să pescuiască. Așa intervine criteriul de 
recompensare a meritocrației sociale.  

Este necesară profesionalizarea statutului gospodarilor de 
la munte prin aprecierea și susținerea lor după vrednicie. Ca 
urmare a exodului tinerilor spre centre dezvoltate din 
România sau în alte țări, problema montană se agravează din 
ce în ce mai mult. Da, există o problemă montană care inhibă 
soluțiile de dezvoltare și generează confuzie și disperare!  

În trecut și în prezent știința muntelui nu se învață din 
școală, deși există câteva facultăți cu specializări de agro-
montanologie. Tinerii studenți, chiar și cei care urmează aceste 
cursuri universitare nu au căpătat o viziune clară asupra carierei 
personale și asupra traseului de urmat pentru dezvoltare 
personală.  

 
Scenarii utopice de dezvoltare montană 

Le-am numit utopice pentru că:  
- nu există factori interesați care să le înțeleagă și să le aplice;  
- nu există în mintea decidenților de politici și strategii pe astfel 

de scenarii;  
- schimbările necesare sunt radicale în mai multe domenii;  
- „Habent sua fata libelli” (cărțile au un destin diferit de al 

autorilor); 
- prin extrapolarea evoluțiilor actuale, ideile generate nu au nici 

o șansă să fie aplicate. 
Scenariul utopic 1: Reforma educației în mediul rural 
- ciclul primar: apar din clasa a II- a cunoștințe despre natură; ele 

trebuie însoțite de exemple și discuții despre diversitatea 
montană;   

- ciclul gimnazial: trebuie să aibă 66% din discipline (inclusiv din 
cele care încep cu cuvântul „educație”) cu un conținut legat de 
practicile și valorile etno-culturale rurale, montane;  

- ciclul liceal: trebuie să producă absolvenți cu o cultură 
montană solidă; de asemenea, finalitatea cunoștințelor și 
deprinderilor acumulate trebuie să le inducă împăcarea de 
sine cu o poziționare socială medie apreciată de comunitate. 
Nu toți copiii pot ajunge elite; cei care vor ocupa poziții în 
afara podiumului trebuie să aibă convingerea că și de pe poziții 
medii la finalizarea scolii, sunt împliniți profesional și social. 
Mitul realizării și împlinirii sociale prin diplome inutile trebuie 
spulberat. Am auzit un reporter care întreba un absolvent de 
clasa a 8-a: de ce nu se înscrie la liceu? Vrea să rămână la 
coada vacii?”. 

„Coada vacii” aduce bunăstare pentru mii de familii de 
gospodari și fermieri montani. Aceste mesaje denigratoare la 
adresa anumitor categorii sociale, transmise prin mass media, se 
cer combătute cu profesionalism de instituțiile publice implicate 
în sistemul educațional. 
Scenariul utopic 2: Răsplata montană 

Absolvenții clasei a VIII-a participă la o evaluare a nivelului 
profesional și intelectual împreună cu directorul școlii, 
profesorii, părinții, consiliul local și primarul. Li se recomandă 
copiilor să se înscrie la studii medii la specializări legate de 
ruralul montan: agricultură, zootehnie, legumicultură, 
horticultură, piscicultură, apicultură, silvicultură. La finalul 
studiilor, pe baza unei evaluări profesionale și a diplomei 
obținute (nu diplome formale) vor primi cu titlu gratuit un set de 
dotări (echipamente / instalații) specifice abilităților și 
competențelor deținute care conține elementele necesare la 
început de drum profesional. El, absolventul, urmează să devină 
fermier profesionist și are nevoie de o zestre de pornire în 
această meserie.  

Agenția Națională a Zonei Montane ar avea sarcina să se 
preocupe de criterii de acordare, conținutul setului de dotări 
și modul de monitorizare a utilizării acestuia de către tânărul 
fermier. 

Setul menționat poate conține: o seră, 2 – 3 vaci cu lapte, 
20 oi, 1 adăpost pentru animale, un kit de micro-propagare în 
vitro (cameră, consumabile, aparate de măsură și 
monitorizare), pentru obținerea de răsaduri performante. 
Această listă poate fi îmbunătățită. 
Scenariul utopic 3: Performanță și inovare 

Pentru absolvenții de studii superioare cu specializări în 
aceleași domenii cu specific montan seturile de dotări de 
sprijin al absolvenților conține și alte elemente cu rolul de a 
crea performanță pe lotul propriu (bazate pe tehnologii 
moderne și ultramoderne. 

În acest fel se asigurăm de atingerea de performate 
tehnice și comerciale în producția și vânzarea de produse 
montane pe piețe extinse; 

Scenariul utopic 4. Adaptarea terenului la agricultură montană. 
În prezent se fac foarte puține lucrări de amenajare a 

terenurilor în pantă: nu terasări, nu nivelări, nu căi de acces, nu 
mijloace de transport, nu bazine de acumulare a apei pluviale.  

Amenajarea unei padine poate fi realizată cu mijloace 
adecvate: se nivelează sau se terasează terenul; se aduce 
pământ de la câmpie, purtător de fertilitate; solul din Bărăgan 
conține loess (structuri nano-moleculare generatoare de 
fertilitate); terenul arabil de munte are componente anorganice 
deficitare, deoarece subsolul conține piatră cu suprafață 
specifică foarte mică;  

Pentru transportul furajelor se pot proiecta linii cu cablu sau 
cu șină pe distanțe de maximum 500 m și diferență de nivel de 
50 m. În felul acesta crește suprafața agricolă montană, dar și 
productivitatea solului.  

Considerăm că aceste exemplificări constituie o bază de 
plecare pentru o gândire constructivă cu implicarea activă și 
directă a universităților, institutelor de cercetare și a liceelor 
tehnologice montane (acestea furnizează deja exemple de bune 
practici); remarcăm Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor și 
Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu. 

Depinde de viteza de coagulare a factorilor interesați ca 
aceste idei să-și piardă rapid atributul de „utopic” și să devină 
realitate. 

 
Lect. Univ. Dr.ing. CS III Vasile AVĂDĂNEI  
Prof.univ. Dr.ing. CS I Ioan SURDU;  

Bucium Poieni, Luisa Iatan 
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Agricultura și poluarea apelor 

 

Vulnerabilitățile munților  

Ing. ACS Iuliana Alupei 
I. Introducere 

Agricultura şi apa sunt strâns legate între ele, din punct de 
vedere funcțional şi politic. Nu numai că sectorul agricol este 
puternic dependent de disponibilitatea apei, însă activităţile 
agricole au şi un impact asupra calităţii apei (Assar et al., 
2019). De fapt, agricultura intensivă reprezintă una dintre 
principalele presiuni asupra apelor subterane şi de suprafaţă 
(Evans et al., 2019). Creşterea concentraţiilor de nitrați în 
corpurile de apă care rezultă din utilizarea intensivă a 
gunoiului de grajd ca îngrășământ organic, nu numai că sunt 
dăunătoare pentru ecosistemul acvatic, ci reprezintă şi un risc 
pentru sănătatea umană (Parvizishad et al., 2017). 

Agricultura are o amprentă semnificativă asupra 
mediului, aceasta fiind asociată cu aproximativ o treime din 
utilizarea terenurilor la nivel global şi este un factor cheie al 
schimbărilor utilizării terenurilor la nivel global, inclusive în 
zonele tropicale cu biodiversitate (Searching et al., 2019). 
Producţia de alimente este de asemenea asociată cu ~15% 
din emisiile globale de gaze cu efect de seră. În acelaşi timp, 
se anticipează că nevoile alimentare globale vor creşte, ca 
urmare a creşterii atât a populației, cât şi a cererii pe cap de 
locuitor (Bodirsky et al., 2015). Ca răspuns la aceste diverse 
presiuni, mulţi autori caută modalităţi mai durabile de a 
produce alimente (Foley et. al., 2011). Agricultura și 
zootehnica montană au cota lor de contribuție la poluare.  

Este esenţială pentru viaţă, apa potabilă de bună 
calitate, iar activităţile umane interferează în multe feluri cu 
circuitul natural al apei. Cresc cerinţele privind exploatarea 
resurselor existente odată cu creşterea constantă a 
populaţiei şi aşteptările acesteia cu privire la nivelul de trai 
(Chowdhury, 2013). Calitatea apei de munte este esențială 
pentru viața în aval.  

Diferitele utilizări ale apei afectează atât calitatea cât şi 
cantitatea apei disponibile, iar gestionarea poluării apei şi a 
resurselor de apă joacă un rol important atât la nivel naţional, 
cât şi internaţional. Disponibilitatea apei potabile de bună 
calitate este afectată şi de schimbările climatice globale care 
cauzează atât lipsa apei cât şi supraexploatarea (în unele 
locuri), iar în alte situaţii produc inundaţii, cu toate consecințele 
aferente, inclusive scăderea siguranţei alimentelor şi 
potenţialul transferului de boli (Sasakova et al., 2018).  

 
2. Rezultate și discuții 
 
2.1. Poluarea apei 

Aceasta a devenit o problemă globală, iar evaluarea 
politicii privind resursele de apă este necesară pentru a 
contracara această problemă. Atât ţările dezvoltate, cât şi 
cele în curs de dezvoltare se confruntă cu problema poluării 
apelor (Chaudhry şi Malik, 2017). Calitatea apei este 
influenţată de mulţi factori, precum precipitaţii, climă, tip de 
sol, vegetaţie, geologie, condiţii de curgere a apelor 
subterane şi activităţi umane. Cea mai mare ameninţare la 
adresa calităţii apei este adusă de sursele punctuale ale 
industriilor şi municipalităţilor. Activităţi precum mineritul, 
extragerea țițeiului, dezvoltarea urbană şi agricultura 
afectează calitatea apei (Florescu et al., 2011). 

Există mulţi factori poluanţi provocaţi de om care pot 
contamina sursele de apă. În ceea ce priveşte originea lor 
recunoaştem două categorii de surse: punctuală şi difuză. 
Exemple de surse punctuale importante sunt platformele 
industriale, așezările urbane, instalaţiile agricole, 
depozitarea gunoiului de grajd şi gropile de gunoi menajer. 
Ele pot fi identificate şi controlate mai uşor decât sursele 
difuze (non-puncte), cum ar fi scurgerea poluanților în apele 
de suprafaţă şi subterane, ca urmare a precipitaţiilor, 
infiltraţiei în sol şi scurgerii de suprafaţă de pe terenurile 
agricole. Astfel de surse provoacă variaţii considerabile ale 
încărcăturii de apă contaminată în timp (Fawell şi 
Nieuwenhuijisen, 2003). 
a. Sursa punctuală de poluare 

Când sursa de poluare a apei este cunoscută sau când 
poluanţii care intră în apă provin din surse identificabile, 
cum ar fi şanţuri, conducte industrie, canalizare pluvială şi 
staţii de epurare, poluarea este cunoscută sub denumirea 
de poluare punctuală şi se poate distinge de alte surse de 
poluare (Chaudhry şi Malik, 2017). 
b. Sursă difuză de poluare  

Când sursa de poluare a apei nu este cunoscută sau 
poluarea nu provine dintr-o singură sursă discretă de poluare 
este cunoscută sub numele de difuză (Brian, 2008). Este 
foarte greu de controlat şi poate proveni din surse diferite 
precum pesticide, îngrăşăminte, deşeuri industriale, etc. Ape curate în Carpați, Alupei 
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2.2. Poluanţi proveniţi din agricultură 
În Europa agricultura a fost tratată ca un sector 

excepţional, în principal din două motive: vulnerabilitatea 
sectorului şi securitatea alimentară. Ambele duc la o politică 
agricolă susţinută de stat, bazată pe subvenţii, care vizează 
în primul rând maximizarea randamentului. Fermierii au 
jucat un rol important, interesele lor au fost în mare parte 
prioritizate, iar politicile le-au servit în mod predominant 
nevoile (Daugbjerg, 2017). Paradigma “excepţionalismului” 
agricol, nu numai că a condus la producţii mai mari şi la 
creşterea securităţii alimentare, ci şi la creşterea 
industrializării sectorului agricol şi la intensificarea 
producţiei animale, ceea ce, la rândul său, a condus la o 
utilizare sporită a pesticidelor, îngrăşămintelor şi gunoiului 
de grajd. Ca urmare, a crescut şi pătrunderea acestor 
substanţe în apele subterane şi de suprafaţă, afectând în 
detriment calitatea apei şi funcţionarea ecosistemului 
acvatic (Nicolopoulou -Stamati et al., 2016). 

Poluarea apei poate fi definită ca orice perturbare a 
caracteristicilor sale native prin adăugarea de contaminanţi 
antropici, în măsura în care fie nu poate servi oamenilor în 
scopuri de a fi băută sau pentru a susţine comunităţile 
biotice (peştii). Toată poluarea apei afectează organismele şi 
plantele care trăiesc în aceste corpuri de apă şi în aproape 
toate cazurile este dăunător fie pentru specii şi populaţiile 
individuale, dar şi pentru comunităţile biologice naturale. 
Apare atunci când poluanţii sunt evacuaţi direct sau indirect 
în corpurile de apă fără un tratament adecvat pentru a 
elimina constituenţii nocivi (Anju, et al., 2010). 
a. Cauzele poluării în zonele montane 

Îngrăşămintele chimice au potenţialul de a furniza macro 
şi micronutrienţi esenţiali pentru plante, asigurând 
creşterea şi randamentul culturilor (Roy et al., 2006). Cu 
toate acestea, managementul lor inadecvat şi aplicarea 
excesivă în agricultură au avut efecte negative asupra 
mediului, cum ar fi pierderea de nutrienți în apele de 
suprafaţă şi subterane, scăderea calităţii apei şi modificări 
ale biodiversităţii (Tian et al., 2017). 

O problemă suplimentară este legată de faptul că 
producătorii agricoli aplică de obicei mai mult azot decât au 
nevoie de fapt culturile pentru creşterea lor, iar surplusul de 
azot rămas nu este asimilat de culturi, ci eliberat ca surplus 
în sistemele de apă dulce. În zona de munte chimizarea este 
absentă. 

Agricultura și poluarea apelor 

 

Vulnerabilitățile munților  

b. Efecte 
Apa care curge pe suprafaţă, fie din ploi, irigare sau altă 

apă eliberată pe suprafaţă, curge întotdeauna în jos până 
când se întâlneşte cu o barieră, un corp de apă şi se 
infiltrează în sol (Singh. 2016). Când deşeurile animale, 
îngrăşămintele, erbicidele, insecticidele şi fungicidele sunt 
aplicate pe terenurile cultivate, după absorbţia plantelor, o 
parte din reziduuri rămân pe sol, acestea scurgându-se lent 
în apele subterane.  

Extinderea şi dezvoltarea agriculturii a avut ca rezultat 
transformarea peisajelor naturale în câmpuri agricole, 
provocând astfel perturbarea regimului hidrologic şi 
alterarea capacităţii ecosistemelor de a reduce încărcăturile 
de azot din câmpurile agricole care afectează sistemele de 
apă dulce (Mancuso et al., 2021). 
c. Soluții 

Poluarea difuză a apei din agricultură este gestionată în 
mod convenţional printr-o combinare de instrumente 
politice (Smith et al., 2017). 

Se fac eforturi internaţionale majore pentru 
cuantificarea cantităţii de azot degajat, deoarece este util 
pentru definirea presiunii agricole asupra ecosistemelor. De 
exemplu, Uniunea Europeană a definit un indicator de agro-
mediu cunoscut sub denumirea de sold de azot (Prinz, 
2020). De asemeni folosirea pesticidelor în agricultură este o 
problemă, acestea fiind substanţe chimice (cum sunt 
insecticidele, fungicidele, erbicidele, nematocidele, etc), 
care au fost utilizate pe scară largă în întreaga lume pentru a 
creşte randamentul culturilor şi pentru a ucide dăunătorii. 
Cu toate acestea, conform mai multor rapoarte, s-a dovedit 
că aceste substanţe chimice au efecte negative asupra 
sănătăţii fiinţelor vii şi a mediului lor (Anju, et al., 2010). În 
zonele de munte fenomenul este mai puțin intens. 

Ape care ne poartă, Alupei 

Poduri peste ape, Alupei 

Apa și cerul la munte, Alupei 



 

8 

 

 
Agricultura și poluarea apelor 

 

Vulnerabilitățile munților  

Acestea pot include reglementări de comandă şi control, 
cum ar fi limitele stabilite la nivel naţional pentru azot 
aplicat pe hectar; adoptarea voluntară a celor mai bune 
practici de management care au ca rezultat îmbunătățirea 
managementului mediului şi al fermelor şi stimulente bazate 
pe piaţă, cum ar fi taxele pe îngrăşăminte, schemele de 
„limitare şi comerţ” pentru nutrienţi sau utilizarea 
agrochimică dată într-o anumită zonă şi plăţi pentru 
compensarea serviciilor eco-sistemice pentru producţii şi 
venituri pierdute (Carter, 2007). 

Niciuna dintre aceste politici nu este probabil suficientă şi 
rentabilă dacă este utilizată singură. Susţinătorii reglementării 
de comandă şi control susţin că poate include costul poluării 
şi poate oferi un stimulent continuu pentru îmbunătăţirea 
practicilor agricole în moduri care reduc la minim utilizarea 
inputurilor poluante. Acest lucru s-a dovedit a fi eficient în 
reducerea utilizării excesului de nutrienţi în agricultură în 
anumite regiuni şi ţări (Dalgaar et al., 2014), dar atunci când 
este utilizată izolat, o abordare de “comandă şi control„ poate 
să nu fie o soluţie rentabilă şi durabilă pe termen lung, pentru 
a asigura apă curată, mai ales dacă o astfel de reglementare 
nu este acceptată ca fiind rezonabilă şi legitimă de către 
părţile interesate şi astfel este întâmpinată cu rezistenţă 
socială şi politică şi cu niveluri slabe de conformitate cu părțile 
interesate (Thorsøe et al., 2016). 
 
Concluzii 

Efectele poluării apelor din zona de munte pot fi 
suficient de complexe şi diferite, încât schimbările să apară 
imediat, iar în acest sens s-a dovedit a avea un rol şi 
practicarea agriculturii intensive. Acest aspect încă nu este 
prezent în apele de munte. Pentru a controla poluarea apei, 
este necesară o monitorizare amănunțită: 
● Inițierea de reglementări pentru depozitarea, manipularea 

şi aplicarea îngrășămintelor, inclusiv pentru 
îngrășămintele organice din zona montană.  

● Utilizarea celor mai bune practici în agricultură, la 
întrebuințarea îngrășămintelor, pesticidelor şi a 
substanțelor chimice omologate ca nepoluante; 

● Manipularea, depozitarea şi evacuarea gunoiului de grajd 
în condiții corespunzătoare, inclusiv în cazul purinului 
adaptat la gospodăriile din zona montană; 
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Pășunatul nerațional și consecințele asupra covorului ierbos 

 

Realitatea munților  

ACS. Ing. Irina Simona Aionesă  
 

Pășunile montane reprezintă cea mai ieftină sursă pentru 
asigurarea hranei animalelor în timpul perioadei de 
vegetație, având multiple avantaje atât asupra animalelor cât 
şi în relația sol-plantă-animal. Modul de exploatare al 
pajiștilor permanente din zona montană prin pășunat are o 
influență mare asupra covorului ierbos și dacă nu se respectă 
încărcătura optimă de animale pe pășune și durata perioadei 
de pășunat, se pot produce dezechilibre grave. Pășunatul 
nerațional este acel sistem de pășunat practicat din cele mai 
vechi timpuri, fiind un sistem extensiv. În cazul acestui sistem 
de pășunat, animalele sunt lăsate libere să pască pe pășune, 
începând din primăvară până în toamnă. 

Astfel plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-şi 
refacă masa vegetativă, ceea ce determină o mai bună 
suportare a înghețurilor pe de o parte, iar pe de altă parte 
pornirea timpurie în vegetație. 
 
Încărcătura optimă de animale pe pășune  

Capacitatea de pășunat reprezintă numărul de animale 
exprimat în U.V.M (unitate vită mare) care poate fi 
repartizat pe un hectar de pășune într-un sezon de 
pășunat, în funcție de producția pășunii. La păşunatul liber 
(nerațional), de cele mai multe ori nu există o corelație 
între capacitatea de producţie a pășunii şi încărcătura 
acesteia cu animale. În cazul în care nu se repartizează 
numărul de animale în funcție de productivitatea și 
suprafața pășunii se poate produce supraîncărcarea sau 
subîncărcarea acesteia. 
 
Subîncărcarea pășunilor cu animale 

Prin subîncărcare se exploatează parțial pășunile, prin 
consumarea selectivă numai a plantelor furajere valoroase 
de către animale, dacă nu se efectuează lucrările de 
întreținere prin cosirea resturilor vegetale neconsumate. 
Aceste resturi se acumulează în exces si împiedică 
supraviețuirea plantelor furajere valoroase de talie mică, 
crește procentul plantelor nevaloroase și de talie înaltă, 
dar și favorizează instalarea vegetației lemnoase cu 
repeziciune. Exemple de plante nevaloroase: bărboasa 
(Botriochloa ischaemum), țepoșica sau părul porcului 
(Nardus Stricta), rogozuri (Carex sp.), etc. 

Începutul sezonului optim de pășunat este atunci când 
temperatura medie a aerului este de 10oC și plantele furajere 
de talie mare au înălțimea de 15 - 20 cm, iar pe pajiștile 
permanente de talie mică de 10 - 15 cm. Se poate lua în 
considerare ca dată de începere a pășunatului când înflorește 
păpădia (Taraxacum officinalis), care este un veritabil 
fototermometru. 

Din punct de vedere calendaristic, începutul și durata 
sezonului de pășunat diferă în funcție de zonă și altitudine. 
Pentru determinarea duratei de sezon se va ține seama de 
altitudine, factori limitativi, condiții climatice extreme, 
tradiție locală. 

Durata sezonului de pășunat este determinată în primul 
rând de durata perioadei de vegetație și este în corelație cu 
perioadele de secetă la câmpie și deal și de temperaturi 
scăzute pentru zona montană: 

● zona de câmpie - 190 - 210 zile la irigat (aprilie - 
octombrie) sau 100 - 150 zile la neirigat; 

● zona de dealuri - 140 - 180 de zile (mai-septembrie); 
● zona de munte - 90 - 150 de zile (iunie-septembrie); 
● zona de subalpine - 60 - 100 de zile (iunie-august). 

Încheierea sezonului de pășunat în zona montană 
Din punct de vedere meteorologic, sezonul se încheie 

când temperatura scade sub 10oC și cu 3 - 4 săptămâni (20 - 
30 de zile) înainte de apariția înghețurilor permanente la sol. 
Pajiștile montane, pentru menținerea calității covorului 
ierbos cu specii valoroase și productivitate mare, au nevoie 
de o perioadă de refacere din punct de vedere vegetativ, din 
luna septembrie până în mai.  

Pășunat liber, sursă: Aionesă 

Sursă: Aionesă 

Pajiște invadată de ferigi 
Sursă: newfoundland-labradorflora.ca/gallery 
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Pășunatul nerațional și consecințele asupra covorului ierbos 

 

Realitatea munților  

Supraîncărcarea pășunilor cu animale 
Se produce o tasarea a terenurilor și implicit distrugerea 

covorului ierbos. Ovinele si caprinele produc cele mai mari 
pagube cu consecințe grave asupra covorului ierbos, prin 
retezarea de jos a plantelor furajere si chiar smulgerea lor cu 
ajutorul dentiției bine dezvoltate. Intensitatea păşunatului 
se exprimă prin înălţimea covorului vegetal care rămâne 
după păşunat. Este indicat și recomandat ca înălțimea la 
pășunat, să fie de 3-4 cm de la suprafața solului, în cazul 
plantelor de talie mica, iar pe pajiștile cu ierburi înalte, de 4-
6 cm de la suprafața solului. 

Pe lângă cele enumerate mai sus, și pășunatul pe timp 
umed distruge stratul de ţelină, bătătorește solul şi 
înrăutăţeşte regimul de aer din sol. Se formează gropi şi 
muşuroaie cu urmări nefaste asupra covorului ierbos  

prin modificarea compoziţiei floristice, dispariția plantelor 
valoroase, mai pretenţioase din punct de vedere al apei, 
aerului și hranei din sol și înlocuirea cu specii de buruieni din 
familia rogozurilor.  

Pajiştile astfel invadate devin inutilizabile, ineficiente 
economic, constituind practic terenuri neproductive. 

Actualmente pajiștile montane sunt într-o continuă stare 
de degradare, din cauza subpășunatului sau a abandonului. 
Prin abandonul pajiștilor s-a creat un dezechilibru al 
covorului ierbos, respectiv prin dispariția speciilor valoroase 
din compoziția floristică și apariția plantelor de slabă 
calitate. O plantă indicator a pășunilor abandonate din zona 
montană este feriga (Pteridium aquilinum). 

Pășunatul nerațional contribuie la accelerarea proceselor 
de eroziune, dar și la invazia necontrolată a vegetației 
lemnoase, diminuând astfel suprafața pajiștii care, uneori, 
poate să ajungă chiar la ieșirea din circuitul pastoral. 

● 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) 

Sursă: Aionesă 
 

Sursă: Aionesă 
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Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 
Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

Aplicații montane 

 

Dr.ing. CS III Vasile Avădănei  
Dr.ing. CS III Lidia Avădănei 

 

Rezumat  
În ultimele decenii s-a pus accent pe dezvoltarea 

turismului. Politicile de investire în turism au fost oarecum 
haotice fără un concept unitar orientat spre performanță.  

Atât mediul privat cât și sectorul public scos în evidență 
particularități ale locurilor au creat ocazii, au construit 
obiective care nu sunt corelate cu un mesaj coerent și 
consistent de comunicare. Astfel, apar goluri în puzzle-ul 
teritorial care fragmentează mesajul promovării turistice și 
tabloul satisfacției post vizitare. 

Lucrarea este elaborată pe trei piloni:  
- primul pilon se referă la bazinul turistic Valea Ozanei din 

județul Neamț (România) care este unul dintre cele mai 
importante și mai frecventate arii turistice din țară. S-a 
scos în evidență elementele pozitive care alimentează un 
imens potențial de dezvoltare. Deja zona a fost 
clasificată în topurile mondiale, ceea ce o face notorie. 

- al doilea pilon face referire la un concept de clasificare a 
elementelor componente folosind metoda „ordine în 
complicație”, prin care se dezvoltă fiecare element 
relevant pentru a crește valoarea adăugată a serviciilor 
turistice în zonă. Cele 12 blocuri culturale recompun o 
diversitate și o individualitate a fiecărui element astfel 
încât definirea grupurilor țintă, frecventabilitatea zonei. 
Modul de mapare este un punct tare al lucrării. De 
asemenea, modul de organizare a ecosistemelor.  

- al treilea element face referire la resursele umane locale. 
Este necesar ca, atât ca ocupare cât și ca antreprenoriat, 
factorul uman să fie recrutat din resursele locale. Prin 
aceasta se conservă cele mai profunde elemente de 
specificitate culturală. Zona dispune de capacitatea 
instituțională de a specializa tinerii să dezvolte și să 
susțină activități locale într-un ecosistem complex. Este 
vorba de cele trei unități școlare cu profil tehnologic pe 
specializări care pot fi asociate cu turismul.  

Paradigma tradițională poate face loc micilor 
producători. Ei pot înregistra venituri necesare traiului zilnic 
și pot găsi motivarea pentru păstrarea tradițiilor și 
patrimoniului local material și imaterial. Cel mai important, 
se aduc argumente și motive pentru stabilizarea populației. 
 

Cuvinte cheie: agro-turism, turism rural, blocuri culturale, 
paradigmă antreprenorială, mica industrie,  
 
Introducere 

Problema dezvoltării turismului în mediul rural este 
foarte complexă deoarece trebuie să atragă o diversitate de 
factori interesați: unii doresc beneficii imediate, alții vor să 
dea notorietate locurilor în care trăiesc, alții doresc să 
cultive patriotismul și respectul față de înaintași. În acest 
context fundamentarea teoretică a turismului trebuie să fie 
o preocupare permanentă a unor actori care își asumă 
responsabilități privind evoluțiile de perspectivă: 
cercetători, generatori de politici, responsabili cu veghea 
tehnologică, autorități publice. 

 

Turismului i se dă mare atenție în perioada actuală fiind 
un mod aproape exclusivist de petrecere a timpului liber: 
week-end, vacanțe, concedii. Unele arii turistice au resurse 
permanente de regenerare a interesului pentru informare, 
relaxare, divertisment, cultură, istorie, religie. Alte arii au 
nevoie de o infuzie permanentă de investiții: în clădiri, în 
mijloace de transport, în manifestări, în resurse umane, în 
evenimente, în comerț. Partea de formare a resurselor 
umane este cea mai spectaculoasă deoarece generează 
capabilități prin creativitate și inovare mai ales pe 
coordonata de marketing „surprinde-ți clientul” (IBM, 2007). 
 
Ce știm despre turismul din Valea Ozanei 

Într-o ierarhie teritorială, județul Neamț, dar mai ales 
Valea Ozanei dispune de o mare varietate de resurse 
turistice active și latente. Punctele tari ale zonei constau din:  
- turismul este o prioritate în strategia județului Neamț și a 

GAL-ului „Ținutul Zimbrului”; 
- turismul actuale din zonă are componente publice: 

amenajări urbane, evenimente și manifestări, obiective 
de vizitat; 

- este depășită masa critică de componente private: cazare, 
masă, alimentație publică, obiective amenajate;  

- presupune inițiative antreprenoriale: există persoane 
juridice de diverse forme: întreprinderi individuale, 
persoane fizice autorizate, cooperative, societăți cu 
răspundere limitată, societăți pe acțiuni;  

- turismul presupune oportunități de ocupare: numărul de 
locuri de muncă este proporțional cu numărul 
structurilor turistice; ele sunt dublate de competențele 
dobândite de tineri și adulți în diferite forme de 
calificare); 

- inovarea în turism se manifestă mai ales prin învățare 
(învățământul profesional și tehnic local) și prin investiții 
(instalații moderne de prelucrare în scop turistic a 
resurselor locale;   

- componentele naturale ale turismului au atribute de 
unicitate;  

- componenta balneară aste reprezentată de stațiunile 
Bălțătești și Oglinzi, precum și de numeroase izvoare de 
slatină;  

- componentele spirituale au o densitate mare de 
răspândire: mănăstiri, biserici, schituri, troițe; 

- încărcarea culturală a zonei este evidență și puternic 
reprezentată: case memoriale, muzee, centre culturale, 
manifestări.  
Provocările zonei sunt determinate de rolurile pe care și 

le asumă factorii interesați: 
A. Dacă privim Valea Ozanei din exterior rolul turistului este 

divers: 
A1. În calitate de oaspete; elementele principale 

urmărite sunt: curiozitatea, așteptările, dorințele, 
exigențele, pretențiile, satisfacția, învățare;  

A2. În calitate de trecător (în tranzit); elementele 
principale sunt: privitul ascultatul, întrebatul, 
participarea, distracția, cunoașterea; 
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Pe baza acestei descrieri complexe a fenomenului turistic 
în Valea Ozanei putem identifica factorii interesați și să 
trasăm o hartă a rolului lor complex (figura 1). Pe o axă de 
coordonate am plasat categoriile reprezentative de factori 
interesați, iar pe cealaltă axă am plasat cele 6 întrebări de 
bază pentru definirea unui subiect: „cine?”, „ce?” „cu ce?”, 
„unde?”, „cum?”. Cu bună știință nu am plasat întrebările „de 
ce?” și „când?”, pentru că ele se subînțeleg: „dezvoltarea 
turismului” și „permanent”.  

 
Metoda  

Pentru a dezvolta un concept modern de turism pentru 
bazinul Valea Ozanei am folosit metoda blocurilor culturale 
pe care l-am adaptat (Suwala, 2015). Această metodă are 
rolul de specializeze și să particularizeze diviziuni teritoriale. 
Pe baza lor se definesc ecosisteme. În etapele următoare se 
definesc elementele de specificitate, se face o analiză de 
conținut și de interrelații și se elaborează strategii de punere 
în valoarea a potențialului turistic. Rezultatul acestei abordări 
se constituie în transformarea bazinului Valea Ozanei în 
regiune regenerată. 

Din figura 2 rezultă 8 ecosisteme identificate față de care 
trebuie să se raporteze o provocare în turism, fie ea: afacere, 
eveniment, obiectiv pasiv / activ de vizitare etc. Un model 
complex de ecosistem turistic este prezentat în figura 3 1. 

Aplicații montane 

 

A3. În scop terapeutic; există o componentă directă: 
balnear, climateric, „sănătos”, cultural, tradițional, 
istoric. Mai există o componentă comună: odihnă, 
curiozitate, tihnă, trăire emoțională, experiență, 
emoție, amintiri.  

B. Dacă privim Valea Ozanei din interior, atunci iese în 
evidență rolul de gazdă:  
B1. Partea de aprovizionare și programare (partea de 

organizare);  
B2. Partea de valoare și produs minimum viabil (partea 

pragmatică);  
B3. Partea economico – financiară: încasări / costuri; 

profit / pierderi; muncă / satisfacție. 
Trebuie avut în vedere că gazdele constituie elementele 

captive care contorizează atât lucrurile bune cât, mai ales 
elementele negative. De aceea efortul gazdelor este mult 
amplificat și include și alte componente care „nu se văd”.  
C1. Elementele pregătitoare alimentare: agricultură; 

zootehnice; recoltare / conservare; prelucrare / păstrare; 
maturare / afinaj; emoții / nostalgii (rafinament);  

C2: Elemente pregătitoare nealimentare: colecționare; 
confecționare; etalare tematică; - securizare; mesaj 
istoric / cultural; informare / cunoaștere. 

C3. Evenimente: investigare, etalare tematică, coregrafie, 
securizare, mesaj public coeziune), patriotism local.  

Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 
Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

Figura 1. Harta factorilor interesați (original) 
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Aplicații montane 

Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 
Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

Figura 2. Configurație în zonă regenerată (original) 

Figura 3. Structurare ecosistem în turism (original) 

Figura 4. Semiotica turismului caracterizat prin blocuri, 
(original) 

Structurarea stabilește o proximitate prin asocierea 

firmei cu piața locală de obiective și o familie de firme între 

care se stabilesc și relații de concurență, dar și de colaborare 

/ cooperare. Mediul de operare creează premisele de 

abordare ecosistemică. Aplicarea acestui model complet de 

ecosistem la cele 8 modele din figura 2 se pun în evidență 

doar elementele relevante de interferență cu ecosistemul 

turistic. .  

Pentru consolidarea argumentelor structurare a 

turismului pe blocuri culturale, este necesară precizarea 

spațialității / teritorialității. Am identificat patru categorii de 

spații la care raportăm toate discuțiile despre turism:  

- spațiul real: spațiul fizic, cu obiective, trasee, distanțe, 

acces; 

- spațiul cultural: spațiul valorilor, atitudinii, 

comportamentului; locul cu structura minerală, 

hidrografică, peisaje;  

- spațiul virtual: site-uri; WEB; platforme, rețele… 

- spațiul fictiv: spațiul identitar, al generațiilor trecute, locul 

legendelor, poveștilor, pildelor;  

Numai spațiul real poate fi măsurat, calculat, caracterizat cu 

precizie matematică. Celelalte tipuri de spațiu sunt apreciate și 

aproximate.  

Tot pentru consolidarea argumentelor structurării turismului 

în blocuri culturale se apelează la semantică. Aceasta se justifică 

prin faptul că prin turism se comunică: ospitalitatea, istoria, 

geografia, cultura, civilizația, natura etc.  

În figura 4 este prezentată „fișa semiotică” a turismului 

descris prin blocuri culturale (Avădănei, et. all, 2017). 

Prin aceasta se fac corelațiile între definirea conceptelor, 
semnificarea elementelor componente și extragerea 
elementelor cu aplicabilitate practică în favoarea unui turism 
performant și dinamic. 

În acest fel se creează o abordare algoritmică cu grad 
ridicat de detaliere a descrierii în care se regăsesc toți factorii 
interesați cu elementele necesare creării de beneficii și 
influențe în domeniu.  
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Aplicații montane 

Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 
Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

Figura 5. Harta bazinului turistic Valea Ozanei (sursa: decupare de pe Google Maps)  

În acest fel se creează o abordare algoritmică cu grad 
ridicat de detaliere a descrierii în care se regăsesc toți factorii 
interesați cu elementele necesare creării de beneficii și 
influențe în domeniu. Fiecare element introdus în figură 
presupune dezvoltări ample care conduc la rezultate prin 
care gazdele surprind clienții, iar clienții surprind gazdele 
printr-o comunicare plină de conținut într-un spațiu cu o 
distribuție de elemente diverse cu care se compune actul 
turistic.  

Pe baza acestor elemente concepute și definite în 
birou, am transferat atenția asupra actorilor principali care 
creează și pun în valoare cultura turistică. Aceștia sunt tinerii 
cuprinși în învățământul profesional și tehnic din Valea 
Ozanei care furnizează resurse umane competente industriei 
turistice locale.  

S-au stabilit următoarele conexiuni în mediul 
educațional: 
- Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig. Aici tinerii se 

pregătesc pentru meserii în prelucrarea lemnului și 
industria textilă;   

- Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători 
Neamț. Aici tinerii se pregătesc pentru meseria de 
fermier montan; 
Într-un itinerariu de cunoaștere reciprocă ne-am propus 

o discuție mai didactică privind rostul lor în această lume. 
Într-un alt itinerariu tinerii au participat la o discuție 

interactivă despre munca lor la practica didactică și s-au 
antrenat în emiterea de idei antreprenoriale care să-i 
valorifice  
 
Rezultate și discuții 

Valea Ozanei este o arie turistică situată în nordul 
județului Neamț (figura 5) 1. Se caracterizează printr-o rată 
de vizitare intensă. Este clasificată în ghidurile internaționale. 
S-a remarcat la marile Târguri internaționale de turism 1.   

O sistematizare a elementelor de atracție turistică constă 
în tabloul din figura 6 care concentrează cuvintele cheie 
grupate în 6 categorii care vizează oamenii, rolul de gazdă, 
ospitalitatea, lanțul de gastronomie, componenta 
economică, componenta turistică de bază. Acestea dau viață 
zonei și furnizează elementele emoționale și spirituale: 
experiențe, transpunere culturală și spirituală, contact cu 
patrimoniul material și imaterial, industria și comerțul de 
suveniruri. Urmează ca, prin semioză să se facă denotarea 
(pentru elementele artistice) și co-notarea (pentru 
elementele științifice. În pragmatica semiozei turistul trebuie 
să înregistreze o creștere a eu-ului, a personalității, a culturii 
generale, după ce a plonjat în ecosistemul turistice din Valea 
Ozanei. 

În cadrul acestui proces complex de semnificare am 
procedat la o inventariere a obiectivelor turistice din Valea 
Ozanei pe baza unor criterii de clasificare. 
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A rezultat o mapă a zonei ca în figura 7. Se observă mari 
diferențieri de semnificație, de densitate și de conținut care 
arată un mod nesistematizat, haotic de dispunere teritorială, 
bazat pe un anumit tip de antreprenoriat local: acolo unde a 
apărut o oportunitate s-a remarcat și un animator local, fie el 
meșter popular, șef de administrație publică, artizan, lider 
religios (stareț de mănăstire, preot de parohie), administrator 
de instituție publică (deconcentrat), lider cultural etc. 

Analiza a scos în evidență câteva elemente reprezentative:  
- o serie de elemente de specificitate care se pot constitui în 

nișe de piață.  
- o serie de branduri culturale și spirituale;  
- o serie de inițiative locale care, de asemenea, s-au 

transformat în branduri;  
- o preocupare constantă a generatorilor de politici pentru 

dezvoltarea turismului în zonă;  
- o serie de resurse culturale, tradiționale, spirituale cu care 

zona devine vie, aproape tot anul;  
- o resursă de inovare rezultată din asocierea factorilor 

interesați;  
- partea de resurse umane (ocupare și antreprenoriat) rămâne 

în perimetrul legislației care se adaptează destul de greu la 
schimbările continui care au loc în ecosistemul turistic. 
Un element pozitiv îl constituie acumularea unui portofoliu 

și a unei colecții de diplome și trofee.  
Acestea confirmă o preocupare continuă și constantă a 

factorilor interesați la consolidarea turismului în Valea 
Ozanei: de 4 ori inclus în TOP 100 destinații turistice 
durabile; includerea în rețeaua destinațiilor turistice de 
excelență EDEN 1. 

În figura 8 este prezentată aplicația mapării. Se observă 
gradul avansat de acoperire cu elemente și repere turistice și 
ordinea în complicație (Atanasiu M., 1971) realizată prin 
repartizarea lor pe blocuri culturale (Avădănei et. all, 2017). 
După știința noastră în România nu mai există o astfel de 
configurație completă și cu asemenea densitate bogată de 
obiective.  

Aplicații montane 

Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 
Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

Figura 6. Elementele necesare pentru definirea  
ecosistemului turistic Valea Ozanei (original) 

Figura 7. Maparea ecosistemului turistic Valea Ozanei, (original) 
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Această configurație în diversitate este utilă pentru mai 
multe categorii de factori interesați:  
- touroperatorii pot elabora pachete specializate sau 

combinate de obiective turistice și trasee care să 
satisfacă exigențele turiștilor;  

- generatorii de politici pot lua măsuri de armonizare 
turistică prin politici de stimulare a obiectivelor 
consacrate sau prin plasarea de noi obiective atractive; 

- serviciile de consultanță pentru ocupare și antreprenoriat 
pot identifica oportunități generatoare de venituri și de 
locuri de muncă pentru resursele umane specializate 
disponibile în regiune;  

- școlile din învățământul profesional și tehnici pot direcționa 
orientarea profesională în direcția valorificării resurselor 
artizanale locale: lemn, piatră, lut, textile, gastronomie, 
ferme etc. 
Este lesne de observat că această dată este foarte bogată 

în obiective turistice materiale și imateriale. Totuși nivelul de 
dezvoltare și bunăstarea oamenilor este departe de a fi la fel 
de ridicate. 
Ne propunem ca, cu ajutorul acestei abordări teoretice să 
identificăm aspecte noi, idei noi, și soluții noi care să aducă 
turiștii și banii lor pentru a fi cheltuiți pentru creșterea 
economică locală.  
 
Particularizare 

Statutul de bazin turistic creează activități în lanț utile 
pentru fluxuri importante de turiști, fiecare cu așteptări, 
exigențe, curiozități, necesități,, dar, mai ales cu NOSTALGII.  

Se constituie Lanțuri de furnizare și Lanțuri valorice. 
Factorii favorabili sunt: 

- un istoric al activităților economice și a inițiativelor 
antreprenoriale; 

- un profil profesional în școli. Învățământul profesional și 

tehnic face eforturi deosebite să se adapteze la cerințele 

pieței;  

- o efervescență a societății civile pentru păstrarea 

activităților tradiționale. 
-o preocupare a generatorilor de politici pentru susținerea 

turismului. 

Pentru susținerea acestor atu-uri este nevoie de resurse 

umane adecvate. Problema resurselor umane nu este nouă 

în zonă, dar este insuficient adaptată unor concepte turistice 

performante.  
Practic, trebuie să studiem cele două forme de câștigare 

a existenței pentru persoanele de vârstă activă: ocuparea și 

antreprenoriatul. 

În figura 9 este prezentat profilul profesional în spațiul 

oportunităților de ocupare pentru persoane de vârstă activă. 

Ele sunt de importanță primordială mai ales pentru tineri. În 

perspectivă istorică, se delimitează cele trei trepte: 
tradițional, convențional actual și postmodern.  Se observă 

că turismul este expus unor schimbări radicale într-o 

atmosferă agresivă. Generatorii de politici de formare 

profesională sunt derutați și nu găsesc cadența reformelor 

pentru adecvare într-un cadru ocupațional și antreprenorial. 

Există un limbaj în spațiul comunicării prin care se 
forțează un credit elementului tradițional. În spatele lui se 

desfășoară activități de voluntariat și un marketing care face 

apel la sloganuri care au o amprentă culturală și nu 

pragmatică / economică.  

Aplicații montane 

Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 
Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

Figura 8. Definirea blocurilor culturale în Valea Ozanei (original) 
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produc și se prezintă la concursuri; pe de altă parte există 
un obiect de activitate antreprenorială foarte superficial.  

- considerăm că susținerea antreprenoriatului în. bazinul 
turistic Valea Ozanei și în alte arii turistice trebuie să fie 
încurajat prin facilități fiscale și prin finanțări de încurajare. 
Aceste aspecte sunt susținute de învățământul 

profesional și tehnic care se desfășoară în bazinul turistic 
există două licee tehnologice și un colegiu tehnic.   
- Liceul „Ion Creangă” Pipirig; Specializări: Prelucrarea 

lemnului (tâmplărie, sculptură în lemn); Industrie textilă 
(tricotaje, croitorie, artizanat, blănărie; cojocărit); 

- Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț, Specializări: 
alimentație publică (bucătar, ospătar, chelner), 
Agroturism (cameristă, recepționer, agricultură);  

- Liceul „Arhim. Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț, 
Specializare: Fermier montan (agricultură, zootehnie, 
horticultură, furaje, nutrețuri, pășunat); 
Tipurile de activități antreprenoriale sunt reglementate 

cu Clasificarea Activităților Economice Naționale (CAEN) 
codificate cu 4 cifre, care acoperă cam toate domeniile 
generatoare de venituri 1.  

Interacțiunea cu tinerii elevi (viitori absolvenți) a scos în 
evidență o serie de particularități pozitive și negative care 
reflectă o serie de realități îngrijorătoare (tabelul 1). 

Un element important, de perspectivă, este 
digitalizarea turistică pentru care se cer investiții în hard, soft 
și resurse umane. Există deja elemente care demonstrează 
preocuparea factorilor interesați pentru adaptare la noile 
exigențe, dar lucrurile sunt departe de a fi rezolvate.  

În figura 10 sunt prezentate mai multe meserii 
practicabile de către tineri în mediul turistic Valea Ozanei. Nu 
toate se regăsesc în Codul Ocupațiilor din România (COR) 1 
codificate cu 6 cifre. O parte sunt asimilate (de exemplu, 
lăptar), o parte nu sunt actualizate (de exemplu ierborist). 
Listele nominalizate se referă la diferite niveluri de studii. O 
parte sunt studiate în școală, o altă parte sunt dobândite la 
școala vieții sau sunt moștenite din tată în fiu. Școala vieții 
este un mod de însușire a cunoștințelor necesare 
supraviețuirii în regim neinstituționalizat.  

Cel mai păgubos este să înveți din eșecuri. Cel mai facil 
este să înveți prin ucenicie de la cei care știu (diferența de 
vârstă este un criteriu esențial). 

În ceea ce privește ocuparea lucrurile sunt mai clare, dar 
nu neapărat mai de succes. Învățământul profesional și 
tehnici este orientat pentru a produce calificări, adică tinerii 
absolvenți au atestat pentru o meserie pe baza căreia se pot 
angaja. Abia aici vine reculul: dacă piața muncii este 
pregătită să îi absoarbă.  

În ceea ce privește antreprenoriatul lucrurile sunt mult 
mai delicate: 
- nu există o politică orientată de susținere a 

antreprenoriatului local; o astfel de politica se rezumă la 
asigurarea cadrului legal și la intervenția fiscului și a altor 
forme de control care se ocupă de aplicat amenzi.  

- antreprenoriatul diseminat în spațiul public se bazează în 
principal pe firme ale primarilor și viceprimarilor (foști și 
actuali);  

- tinerii nu știu nimic despre afaceri: există un program 
înființare de firme de exercițiu care nu vând, ci numai  

Aplicații montane 

Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 
Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

Figura 9. Spațiul oportunităților de ocupare în Valea Ozanei, (original) 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicații montane 
 Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 

Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

- Sectorul comercial are 
elemente de atractivitate și 
de branduire pe specificul 
zonei 

- Comerțul de suveniruri are 
forme arhaice: comerț la 
poartă, chioșcuri și tarabe 
improvizate, sezonalitate … 

- Este necesar o concept 
comercial forte adaptat la 
Valea Ozanei 

- Industria turistică de forță 
lipsește din zonă: ciocolată; 
lactate, brânzeturi, confecții 
din lemn… 

- Este necesar un concept de 
cunoaștere care să crească 
frecventabilitatea zonei;  

- Lipsesc pachetele didactice de 
cunoaștere asociate cu relicvele 
și obiectivele  

- Este necesară o deschidere 
a zonei pentru colaborare  

- Inițiativele extrașcolare sunt 
practicate în model închis, fără 
disponibilitate de cooperare; 

 
Un alt element, la fel de important, privește aplicarea 

mijloacelor ne-formale de învățare. Pentru elevii din grupul 
țintă menționat s-au folosit ca mijloace ne-formale montajele 
de tip LEGO (classic, serious play, gamification). În urma 
discuțiilor interactive libere a fost relevat interesul tinerilor 
pentru forme neconvenționale de învățare, dar nu chiar la 
nivel de entuziasm. Există o blazare în rândul tinerilor în ceea 
ce privește viitorul lor profesional. Zona montană nu a fost 
colectivizată și elementul autentic tradițional s-a conservat la 
un nivel primitiv (fără reforme, fără investiții, fără perspective 
profesionale (în marile combinate industriale se foloseau 
muncitori necalificați proveniți din zona montană. 

Tabelul 1. Elementele favorabile și nefavorabile care privesc  
învățământul tehnic în bazinul turistic Valea Ozanei 

 

Elemente favorabile Elemente nefavorabile 

- Încă mai funcționează 
școli profesionale cu 
intenția scrisă de a menține 
contactul cu tradițiile;  

- Programa curriculară urmează 
tiparul calificărilor de tip urban; 
lipsesc meseriile artizanale;  

- Încă mai există cadre 
didactice dedicate pentru 
menținerea practicilor 
tradiționale;  

- Atitudinea generației a II-a este 
legată de nostalgii fără o intenție 
voluntară coagulată;  

- Există un număr important 
de tineri cuprinși în planul 
de învățământ profesional;  

- Tinerii așteaptă să termine 
școala pentru a se angaja în 
posturi care nu au de-a face cu 
specificul tradițional;  

- Atributele turistice ale 
zonei sunt complexe (așa 
cum s-a dezbătut mai sus;  

- Există un deficit de activități 
turistice insuficient valorificat, în 
special comerțul cu suveniruri;  

- Tinerii se pregătesc pentru 
ocuparea unui loc de muncă 
(competențe de execuție);  

- Tinerii nu se pregătesc pentru 
antreprenoriat (nu apar 
competențe antreprenoriale;  

- Există preocupare pentru 
însușirea tehnicilor 
artizanale (finețe și precizie 
manuală) 

- Realizările se rezumă la 
prezentarea unor obiecte unicat 
fără o viziune comercială 

 

Figura 10. Meserii care pot fi practicate de tineri în Valea Ozanei (original) 
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Acesta este motivul pentru care am operat o serie de 
simulări cu un eșantion din acest grup țintă.   

Tinerii doresc să se implice în misiunea locală de cultură 
și civilizație dar presiunea politicilor actuale are un efect 
distructiv asupra valorilor lor interne și a particularităților 
psiho-sociologice.  

Este momentul să tragem un semnal de alarmă în 
privința necesității modernizării sistemului de învățământ 
pentru adaptare la exigențele societății actuale și să fie 
pregătiți în sprijinul sustenabilității turismului în bazinul 
turistic Valea Ozanei. 
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Aplicații montane 
 Oportunități antreprenoriale în turism pentru tinerii cu vocații practice tradiționale. 

Aplicație în bazinul turistic „Valea Ozanei” 

În prezent exist un mediu forțat de învățare (curriculă 
strictă fără specific montan, transport cu autobuzul). Nimic 
din ce este atractiv și admiră turiștii nu se află la contactul 
cu tinerii; nici măcar perspectiva antreprenorială a unui 
câștig, predictibil. 
 
Concluzii 

Turismul este solicitat să se adapteze din mers la 
economia bazată pe cunoaștere în care creativitatea și 
inovarea devin instrumentele cele mai vizibile. Este teatrul 
în care se luptă formele culturale tradiționale (teatru, 
muzică, artă) cu notorietatea, moda, designul. Este 
configurația prin porii căreia se insinuează elementele 
neformale.  

Învățarea, cercetarea trebuie să parcurgă o transformare 
de la forma „catedrală” la forma „bazar” 1 (Raymont Eric S., 
1999) disponibilă oricui, oricum și oricând.  

Bazinul turistic Valea Ozanei este unui dintre cele mai 
dense regiuni în ceea ce privește obiectivele de natură, 
istorie, cultură și civilizație.  

Printr-o analiză atentă s-a reușit aplicarea modelului 
blocurilor culturale. Aceasta a deschis perspectiva 
modernizării criteriilor și regulilor de elaborare a pachetelor 
turistice tematice. De asemenea, s-a realizat o mapare a 
elementelor de turism, trecute, și prezente, împreună cu 
cele care au potențial de a fi puse în practică: branduri de 
nișă, coagulare colaborativă, zona vie, componente publice 
și private, formare, ocupare, inovare, antreprenoriat, 
etnografie, parc național (zimbri), case memoriale. Un 
element relevant îl reprezintă atributul de destinație 
europeană de excelență în rețeaua EDEN. Mai mult, s-a 
configurat modul în care se construiesc ecosistemele și 
modul în care iese în evidență ecosistemul turistic. 

Semioza turismului a „făcut ordine” în perspectivele 
de punere în valoare mai bine a bazinului turistic Valea 
Ozanei și de creștere a numărului de turiști care o vor 
frecventa. Ea s-a bazat pe harta atributelor sale ca 
ecosistem, sistem economic, gastronomie, oameni și 
ospitalitate etc.  

Definirea blocurilor turistice a scos în evidență 12 
categorii de elemente relevante care definesc bazinul 
turistic Valea Ozanei: spiritual, arte, memorial, istorie, 
natură și biodiversitate, balneo-climateric, ocupații 
tradiționale, viață tradițională, cazare / masă, comerț cu 
suveniruri, gastronomie, comerț alimentar. Un asemenea 
tablou cu greu poate fi identificat în alte arii turistice.  

Elementul cheie pe care trebuie pus accent în perioada 
următoare este cel al resurselor umane. Spațiul oportunităților 
de ocupare suferă modificări în perioada de tranziției de pe 
perioada tradițională / modernă / transmodernă. Există 
numeroase riscuri care influențează negativ evoluțiile 
ocupaționale. Pe lângă factorii demografici este necesar să fie 
luate în considerare competențele necesare pentru meserii 
care să acopere diversitatea de locuri de muncă.  

Elevii din învățământul tehnic din bazinul turistic Valea 
Ozanei sunt viitorii salariați și patroni în turism. Se știe că 
principala virtute a sectorului turistic este ca ponderea cea 
mai mare să o ocupe factorul uman autohton care are 
conexiuni emoționale și spirituale cu specificul locului.   

Lucrarea a fost publicată în „România Rural Tourism in 
international contaxt. Present and Prospects”, 2021, v. 

XLVII, editura Performantica, Iași, BDI Zenodo, 
http://zenodo.org/record/5724998#.Yaod8IVBypo  
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Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea a VII-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. 

Într-un fel, această paradă era și o selecție nescrisă a 
animalelor făcută la vedere, înainte de apariția registrelor 
genealogice, care erau atunci foarte riguros întocmite pentru 
toate fermele. 

De altfel, într-o țară ca Elveția, de cinci ori mai mică față de 
țara noastră, și ca suprafață, și pe atunci, și ca populație, au 
fost create mai multe rase de bovine, din care amintim doar 
Simmental, Schwyz, Fribourg, Herens, care au populat 
mapamondul. Noi nu am reușit să păstrăm nici rustica noastră 
Sură de stepă, rasă revendicată acum de țările din jur. 

Spre deosebire de lupta între tauri văzută de mine în 
Portugalia, la elvețieni se practică lupta între vaci din rasa 
Herens. Se organizau atunci campionate de lupte între vaci la 
nivel de sat, canton și confederație, iar câștigătoarea valora 
mai mult decât ultimul tip de limuzină „Mercedes”! 

Pagini din viața oamenilor de munte 

Transhumanța animalelor 
 

Într-o dimineață pe drumul meu cu motoreta de la 
Frêtaz spre Vuissens pe șoseaua asfaltată, am zărit din 
depărtare o cireadă de vaci în deplasare pe jos, fapt mai 
puțin întâlnit de mine până atunci: transportul animalelor se 
făcea cu autocamioanele sau chiar cu elicopterul, în locuri 
mai greu accesibile din munții înalți. 

După ce le-am depășit, am observat că primele două vaci 
din frunte, din cele 20-25 de capete, ale unei ferme familiale 
obișnuite, aveau între coarne cocarde mari de flori artificiale 
multicolore și de gât agățate clopote de mărimea unei găleți. 

Văzând această minune, m-am urcat pe o stivă de lemne 
de la marginea drumului și de sus am fotografiat cu aparatul 
meu „Smena 2”, înzestrat cu un exponometru „Toshiba”, 
mica cireadă cu cele două „prințese”, după care mi-am 
continuat drumul spre locul meu de muncă la experiența cu 
animale. La amiază, am întrebat fermierul, unde am servit 
prânzul, despre procesiunea văzută de dimineață. Acesta 
mi-a relatat că unii fermieri elvețieni mai păstrează tradiția 
urcării pe jos a vacilor la munte, în alpaj. 

Cu acest prilej, primele două vaci cele mai lăptoase peste 
iarnă sunt împodobite cu flori și poartă la gât un clopot 
câștigat ca premiu, cu cât mai mare, cu atât mai prețios, 
după care sunt remarcate în trecerea prin sate de alți 
crescători sau simpli spectatori postați la geamuri sau pe 
marginea drumului. 

La întoarcere, spre toamnă, pe același traseu, cele mai 
lăptoase vaci din sezonul de pășunat sau alpaj au și ele 
onoarea să fie împodobite și adulate de spectatori. 

În aceste procesiuni de transhumanță la și de la alpaj din 
Platoul elvețian spre Munții Jura, Prealpi și Alpi, alături de 
mândria fiecărui fermier văcar, admirat și respectat de toți 
concetățenii, se transmiteau de secole informații prețioase 
asupra conformației corporale, uger, mișcare, suplețe, etc., 
cu care erau înzestrate campioanele fermei, participante și 
la expozițiile de profil. 

Aprecierea și respectul pentru crescătorii de vaci la 
elvețieni este deosebită, cei mai bravi și pricepuți dintre 
agricultori cresc vaci de lapte. Așa ca nu m-a mirat faptul că 
renumitului tenismen Roger Federer, după câștigarea 
primului Grand Slam, în semn de înaltă prețuire, confederația 
elvețiană i-a dăruit o vițică din rasa Simmenthal. 

La noi, un astfel de gest ar fi fost considerat o insultă sau 
dispreț, făcând aluzie că respectivul ar fi un personaj de cea 
mai joasă condiție, venit de la „coada vacii”. 

În alpajul propriu-zis, animalele, în majoritate bovine, au 
adăposturi pentru condiții nefavorabile, prevăzute cu fose de 
colectare a bălegarului și a urinei. După o perioadă de 
fermentație, bălegarul strâns în aceste fose este diluat cu apă 
și împrăștiat pe pășune, astfel că nimic nu se pierde din 
prețiosul fertilizant organic. 

Pajiștile în integralitate sunt împrejmuite cu garduri fixe din 
piatră adunată de pe pajiște, cu stâlpi de lemn, beton, țevi 
metalice sau chiar din traverse de cale ferată scoase din uz. 

În interior animalele pășunează porționat, cu garduri 
electrice, cu pulsatoare branșate la curent electric sau 
acumulatoare. 

În alpaj, se întrețin în sezonul de pășunat tineretul bovin, 
dar și vacile al căror lapte se procesează pe loc, în zone mai 
greu accesibile. 

În vederea producerii brânzeturilor, se angajează câte un 
specialist în procesarea laptelui de către mai mulți fermieri 
care se asociază pentru acest scop. 
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Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea a VII-a 

Pagini din viața oamenilor de munte 

Am cunoscut un caz aproape neverosimil, în care 

fermieri izolați de terenul accidentat au construit în alpaj 

lactoducte, care colectau laptele muls de la vacile lor la un 

centru din aval, unde se prelucra centralizat de către un 

brânzar de meserie, după rețete tradiționale standardizate. 

Logica era foarte simplă și extrem de eficientă. Într-o 

țară lipsită de resurse minerale și terenuri arabile favorabile 

culturilor cerealiere, pajiștile permanente îmbunătățite care 

captează prin fotosinteză energia solară, cu animalele de 

rasă care convertesc iarba în produse utile omului, au fost și 

sunt salvatoare pentru o națiune conștientă și civilizată. 

Într-un studiu pe care l-am efectuat asupra producției de 

iarbă pe pajiștile montane din Carpații românești și Alpii 

elvețieni, am constatat diferențe incredibil de mari. Astfel, 

între 600 – 2.000 m altitudine în Elveția în anul 1966, după I. 

Caputa, se obțineau, în medie, 6,3 tone de substanță uscată 

(peste 32 de tone de iarbă) pe pajiștile permanente, iar în 

România, pe același ecart altitudinal în anul 1976, după I. 

Puia, se realizau, în medie, 1,6 tone de substanță uscată (8 

tone de iarbă), respectiv de 4 ori mai puțin! 

Cauzele acestei diferențe neverosimil de mari se 

datorează faptului că pajiștile noastre montane nu sunt bine 

gospodărite, exploatate și dotate. 

În urmă cu o jumătate de secol, fermierul montan 

elvețian fertiliza în mod curent pajiștile permanente cu un 

minimu de 150 kg/ha/an azot substanță activă, din care cca 

jumătate era de proveniență organică și restul chimică. 

La noi, nivelul mediu de fertilizare abia atinge 15 kg/ha/an 

azot, de 10 ori mai puțin, de proveniență organică și aproape 

deloc chimică pe care unii „specialiști” o consideră nocivă. La 

acestea se adaugă lipsa totală de curățiri și alte întrețineri 

curente, cât și pășunatul extensiv de-a valma. 

Din nefericire, pajiștile noastre permanente sunt 

considerate, de crescătorii de animale, suprafețe pe care este 

suficient să le pășunezi fără să le faci nimic, în vreme ce 

elvețienii le plivesc și le aplică cele mai moderne tehnologii de 

îmbunătățire și folosire, ca pentru oricare altă cultură agricolă! 

În plus, la noi condițiile de viață și acces pe pajiștile 

montane sunt de-a dreptul inumane, iar subvențiile lipsesc cu 

desăvârșire, efectul fiind acela că suprafețe imense din 

patrimoniul pastoral sunt abandonate, expuse proceselor de 

împădurire. 

 

Alimentarea cu apă în Jura 

În munții Jura, cu substrat eminamente calcaros, de 

unde vine numele unei întregi ere geologice de Jurasic, 

lipsind cursurile de apă la zi sau din pânza freatică 

accesibilă, s-a pus problema acută a aprovizionării cu apă 

pentru oameni și animale. 

Dacă pentru apa de băut, gătit și spălat pentru oameni 

alimentarea cu apă s-a făcut centralizat prin conducte de la 

niveluri mai joase din Platou, pentru adăparea animalelor, 

spălarea pardoselii din grajduri și alte uzanțe din ferme, apa 

este colectată de pe acoperișurile construcțiilor și 

înmagazinată în bazine subterane. 

Animalele din experiența de la Vuissens aveau în fiecare 

parcelă jgheaburi cu flotor constant și apă permanentă, care 

cădea gravitațional printr-un furtun de cauciuc de la un astfel 

de bazin colector de apă din ploi și zăpadă. 

În economia pastorală elvețiană, nu se concepe ca 

animalele de pe pășune să fie conduse de crescători să se 

adape la o sursă de apă, amenajată sau nu, cum se întâmplă 

cel mai adesea la noi. 

Cu toate că elvețienii nu au legi de bunăstare a animalelor 

ca la noi, fără excepție acestea au apă la discreție asigurată în 

parcelele de pășunat rațional, acest lucru fiind considerat 

cvasinormal. 

Multe din pășunile noastre din Carpați nu sunt valorificate 

eficient sau sunt abandonate din cauza resurselor de apă 

neamenajate, aflate la distanțe mari sau lipsă, în special în 

munții cu substraturi geologice calcaroase. 

Subvențiile pastorale 

Evident, condițiile de lucru din zona montană din Jura, 

Prealpi și Alpi sunt cu mult mai dificile și cu eficiență 

economică destul de redusă pe altitudine, în raport cu zona 

mai favorabilă pentru agricultură din Platoul elvețian. 

Pentru menținerea și dezvoltarea fermelor montane, 

confederația, pe lângă prețul crescător al laptelui cu 10% 

pentru fiecare 250 m altitudine față de Platou, acorda și alte 

subvenții substanțiale, din care amintim: 330 CHF/UVM 

(unitate vită) formată din vaci, capre, oi sau alte erbivore care 

pasc neîntrerupt minimum 100 de zile, supravegheate de un 

îngrijitor; 250 CHF/UVM dacă pășunatul este rațional cu 

garduri fără îngrijitor și 120 CHF/UVM în alte situații de 

pășunat în transhumanță. De asemenea, statul elvețian 

acorda peste 80% subvenții pentru investiții în construcții noi, 

echipamente și utilaje, restul fiind suportat de fermierul 

beneficiar. 

Toate aceste măsuri de stimulare a transhumanței și 

a menținerii fermelor în zona montană în condițiile 

concurențiale de piață capitalistă, pe lângă valorificarea 

eficientă a resurselor regenerabile ale țării, cum sunt pajiștile 

permanente, mai au un scop suprem: dezvoltarea turismului 

și apărarea țării. 
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Fermierul elvețian, în perioada de iarnă, când are mai 
puțin de lucru, se transformă în monitor de schi, mecanic la 
instalațiile de transport pe cablu, bucătar, servant în 
alimentația turistică etc., din apropierea gospodăriei lui, fără 
să necesite pentru el cazare și alte facilități. 

Prezența de secole a unei gospodării montane pe un 
amplasament oarecare, cu personalul și dotarea existente, în 
caz de invazie inamică este cea mai eficace formulă de 
apărare a zonei și a țării. 

Astfel, zona montană poate fi considerată ca o cetate 
inexpugnabilă, mult mai greu de cucerit decât teritoriile din 
aval. 

În unele ferme elvețiene montane, în urmă cu o jumătate 
de secol, pe timpul alpajului se practica un fel de agroturism. 

Concret, în drumul meu spre Vuissens exista o fermă de 
vaci care, la capătul adăpostului, avea atașată o construcție 
mai rustică la exterior, funcțională și primitoare în interior, 
numită La Combaz. 

Jurnal pastoral elvețian (de Teodor Marușca) partea a VII-a 

Pagini din viața oamenilor de munte 

În țarcul vacilor, peste baligi, parcau autoturisme de top 
din care coborau cetățeni aparent simandicoși de la oraș, să 
deguste specialități de la fermă, din care se remarca brânza 
topită „fondu”, foarte apreciată. 

În unele ferme elvețiene mai răsărite, te puteai caza, 
participa din curiozitate la unele lucrări și servi masa cu 
alimente tradiționale produse și procesate în acel teritoriu, 
nu cumpărate de la un supermarket și declarate ca fiind 
autentice din ferma respectivă, cum sunt uneori înșelați 
consumatorii din agroturismul românesc. 

Din cele prezentate mai înainte, se poate concluziona că 
transhumanța și cu valorificarea superioară a patrimoniului 
montan din Elveția au fost și sigur sunt politică de stat 
deosebit de eficientă economic, social, cultural și strategic, 
din care noi am avea foarte multe de învățat, dacă se dorește 
cu adevărat dezvoltarea zonei montane, menținerea 
populației, păstrarea tradițiilor și apărarea țării. 

Pentru că Elveția are finanțare de la Bugetul 
Național, ceea ce îi permite să aplice o politică agricolă 
independentă. 

Pentru că în Elveția 70% din învățământ este 
vocațional, incluzând activitățile artizanale; această 
generează conexiuni puternice cu emoțiile și 
sentimentele. 

Pentru că în Elveția ceea ce se învață la școală se 
aplică în viața reală și este sursă de existență.  

Pentru că proiectele de dezvoltare montană conțin 
etapa preliminară de pregătire a terenului agricol 
pentru adaptare la diferite niveluri de mecanizare. 

Pentru că Elveția are o politică fiscală foarte strictă și 
orientată către rezultate și performanță. De fapt, Elveția 
este implicată în gestionarea finanțelor la scară 
mondială.  

Pentru că Elveția este lider mondial într-o serie de 
domenii de activitate: ceasuri, ciocolată 

Pentru că în Elveția calitatea vieții este de referință 
pentru majoritatea statelor lumii. 

De ce Elveția poate ? 

Pentru că istoria Elveției a permis conservarea tradițiilor și 
integrarea pragmatică a elementelor de modernism. 

Clasare: 
- locul 19 la PIB; 
- locul 36 la paritatea puterii de cumpărare; : 
- locul 20 la export; 
- locul 18 la importul de bunuri; 

Sentimentul de apartenență la elvețieni se bazează pe un 
fundament istoric de valori comune și pe simbolistica alpină. 

Economia este stabilă și se bazează constant pe investiții. 
Tehnologizarea, subvențiile şi protejarea excesivă a 

produselor interne au constituit căile de progres pentru 
agricultura acestei țări. Şi în prezent, fermierii de aici sunt cei 
mai sprijiniți agricultori din lume.   

Agricultura nu are doar rolul de a produce hrana, ci 
îndeplinește şi funcţia de a asigura şi menține popularea 
zonelor montane. 

Produsele lactate de renume mondial asigură o parte 
semnificativă a veniturilor agricole. 

Laptele, untul, brânza, iaurtul și ciocolata obținută sunt 
produsele de top care țin pe linia de plutire acest sector în 
Elveția. 
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