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„Pentru zonele de munte agricultura reprezintă motorul întregii vieţi
economico-sociale a comunităţilor”.
Conferinţa europeană „Euromontana”,
Rodez, Franţa, 2004

CARPAŢII ROMÂNIEI
– LA O RĂSCRUCE A ISTORIEI
Nevoia unei strategii de dezvoltare montană durabilă
şi a unei politici montane aplicată constant
– în contextul provocărilor climatice şi demografice
ale secolului XXI”

prof.univ.dr.h.c. Radu Rey

Membru A.S.A.S, Cercetător – INCE/CRECC
Preşedinte Forumul Montan din România
Senator al „Euromontana”

Este un privilegiu şi totodată o ocazie binevenită pentru ca sub egida
Academiei Române, în prezenţa unor distinşi onoranţi membri şi participanţi
interesaţi de soarta muntelui românesc şi ai unor distinşi oaspeţi ai Academiei
Regale din Spania prin iniţiativa Institutului Naţional de Cercetări Economice, a
Centrului Român de Economie Comparată şi Consens – să ne putem referi astăzi
la unul dintre cele mai importante subiecte care frământă tot mai intens societăţile
românească, europeană şi mondială: starea zonelor de munte.
Este şi un moment de bilanţ, după traversarea unei perioade de mari
eforturi de experimentare şi de creaţie instituţională şi legislativă, de acumulare a
unor învăţăminte, în condiţii de pionierat, conectaţi cu instituţii europene şi
mondiale şi lucrând deseori cu acestea, după peste 17 ani de tranziţie care nu au
fost lipsiţi de erori şi de situaţii de mare dificultate pentru „actorii” principali ai unor
încercări de salvare şi de creaţie durabilă.
Se împlineşte un deceniu de când, în 1997, în aula Academiei Române, prin
grija regretatului academician David Davidescu şi sub coordonarea domnului
academician Păun Otiman a avut loc primul seminar consacrat special zonelor
montane.
Momentul de astăzi îl datorăm Academiei, Institutului Naţional de Cercetări
Economice – în mod special domnilor academician Tudorel Postolache şi profesor
universitar dr., director general – Mircea Ciumara.

Introducere în context
După cum o spuneam şi în titlul referatului avem motive să apreciem că
munţii Carpaţi ai României se află la o cumpănă a istoriei lor milenare, sub
influenţe ”intra”, dar mai ales „extra” - montane, reprezentate de câţiva factori
esenţiali, nou interveniţi la începutul secolului XXI.
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1. Ample destructurări economice însoţite de afectări ecologice.
2. Creşterea alarmantă a sărăciei şi exodul masiv al tineretului ruralului
montan, cu abandonarea agriculturii specifice şi punerea în pericol a
identităţii culturale.
3. Importante schimbări climatice la nivel planetar.
4. Evoluţia demografică mondială spre 9 miliarde de locuitori, la orizont
2050.
Poate că mulţi dintre cei prezenţi nu se vor mai confrunta direct cu aceste
provocări majore şi imprevizibile în multiple planuri – dar pentru generaţia tânără
această lume va reprezenta cea în care se va desfăşura, în concret, însăşi viaţa
lor.
Întrebarea, la care se aşteaptă un răspuns dorit optimistic, este „ce fel de
munte lasă generaţia actuală generaţiei viitoare? Ce fel de „viziune” se cere
concepută şi transferată într-un concret benefic şi durabil? Este una dintre
motivaţiile pentru care conducerea Academiei, a aprobat începând cu anul 2007,
includerea în Planul de cercetări al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Sociologice, a INCE, Centrul Român de Economie Comparată şi Consens, a
temei prioritare intitulată „Studiu comparat al strategiilor europene privind
zonele montane, cu privire specială la zona Carpaţilor româneşti”.
• Strategiile de dezvoltare construite în perioada de preaderare a
României la Uniunea Europeană, au fost din categoria celor de termen
scurt, create în condiţii incerte şi de austeritate financiară, care au
necesitat multă fantezie şi au inclus factori de risc supuşi hazardului, ce
au determinat aplicări incomplete sau inconstante.
Aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat un salt enorm şi
pentru zona montană, dar procesul integrării este complex, iar mentalul creatorilor
strategici trebuie să părăsească zona ingineriilor de supravieţuire şi să se
acomodeze cu cea a inovaţiei pentru o dezvoltare durabilă reală, cu mijloace la
dispoziţie şi cu o gestionare concretă, planificată şi eficientă.
Pentru Carpaţii României această mare mutaţie, care poate deveni o şansă,
nu vine singură ci acompaniată de noul fenomen îngrijorător al schimbărilor
climatice, pentru care s-au tras semnale şi s-au stabilit direcţii de acţiune la
întâlnirile mondiale îndrumate de ONU, cu temele deteriorării mediului şi
dezvoltării durabile, începute, acum peste 30 de ani la Stockolm şi continuate la
Rio de Janeiro şi la Johanesbourg. Încălzirea climei, ca urmare a acţiunilor
imprudente ale omului, sporeşte considerabil riscul de secetă şi deşertificare cu
însemnate modificări, greu previzibile, în lumea vegetală şi animală şi în
societatea umană.
O consecinţă deja vizibilă este cea a topirii calotei glaciale polare, urmarea
logică devenind creşterea nivelului apelor, cu inundarea posibilă a unor mari
suprafeţe costiere, insulare şi continentale dens populate, cu reducerea
suprafeţelor fertile care furnizează astăzi o mare parte din hrana oamenilor. Nu
ştim exact când şi cu ce viteză va avea loc fenomenul dar în această nouă situaţie
– o parte din populaţie, incert cât de numeroasă, va căuta soluţii pentru asigurarea
hranei, a apei şi spaţiului de habitat – context în care MUNŢII intră într-un con de
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interes politic prioritar. Cu atât mai importat devine muntele românesc, care are
încă tradiţii agricole de bune practici pe 3,2 milioane ha şi una dintre cele mai mari
suprafeţe de pajişti naturale din Europa: 2,5 milioane hectare.
Evoluţia demografică la nivel planetar va influenţa şi demografia montană
din munţii Europei şi din Carpaţii României – unde probabil că se vor stabiliza, în
plus faţă de autohtoni, mase de nemontani în căutare de habitat şi care nu vor fi
producători agricoli ci locuitori şi consumatori. Creşterea consumului uman va
însemna şi nevoi crescute de minerale şi energie, astfel că munţii devin tot mai
importanţi, iar mineritul şi hidrotehnica vor reintra în atenţie sporită.
În faţa unor astfel de realităţi trebuie să se reacţioneze preventiv şi să se
creeze noi strategii de tip durabil – cu o gospodărire foarte atentă a resurselor,
dându-se o mare atenţie celor regenerabile.
Munţii – ca furnizori tradiţionali de apă, energie, hrană, lemn, minerale şi
alte valori – intră, din necesitate, într-o atenţie fără precedent, inclusiv ca spaţiu
vital.
Viziuni şi strategii ale secolului XX privind munţii vor trebui revizuite sau
ameliorate în acele regiuni unde politicile aplicate nu au asigurat o exploatare
echilibrată, mai ales a acelor resurse care sunt şi fragile şi supuse unor mutaţii în
parte irecureparabile:
− resursele umane adaptate mediului montan;
− agricultura;
− pădurile.
Sunt multiple componentele ce intră în câmpul de interferenţă al necesităţii
imperative, al logicii şi al unui idealism echilibrat – care ne permit ca, oricât de
complexe ar fi problemele de rezolvat, nimeni să nu-i poată opri pe cei din Carpaţii
României şi din jurul lor, din dreptul de a visa frumos şi de a transpune visurile în
realitate.
Dar în primul rând este nevoie de o ”viziune” cu suport de cunoaştere şi
acoperire ştiinţifică, care se construieşte nu doar cu cei bine intenţionaţi din
„afara” muntelui ci mai ales împreună cu „actorii” din interiorul muntelui, cei ce
sunt primii chemaţi să transforme dorinţe şi concepte în fapte materiale benefice
întregii societăţi.
• Ca şi în alte ţări ale Europei, locuitorii Carpaţilor României şi acţiunile lor
reprezintă modelul uman care şi-a transformat modul de viaţă prin efort
propriu iar prin activitatea lor tipică au luat în considerare principiile
gospodăriei în mişcare circulară şi tenacitatea.
În spirit de prevenire – muntele va trebui amenajat şi grădinărit minuţios
astfel încât să se asigure durabilitatea exploatării resurselor sale de apă, vegetale
şi animale, minerale, de energie, în limite rezonabile. De aici necesitatea unei noi
atitudini politice de tratare a muntelui, a agriculturii şi mediului montan, ca
prioritate naţională, impunându-se practicarea unei politici montane diferenţiată, adaptată specificităţii montane şi concepută în termeni durabili şi mai ales
aplicată constant şi tenace, ca sarcină preventivă a tuturor guvernelor ce vor
urma.

Capitolul I

Contextul mondial
Munţii sunt rezervoare de apă potabilă şi de energie şi căminul unor
varietăţi de plante şi animale şi surse preţioase de biodiversitate biologică. Munţii
acoperă 22% din suprafaţa de teren a lumii unde trăiesc 720 milioane locuitori
reprezentând 12% din totalul populaţiei planetei. Dintre aceştia, cca 270 milioane
locuitori montani, în majoritate rurali, sunt vulnerabili privind insecuritatea
alimentară, din care cca135 milioane sunt în condiţia de flămânzire cronică.
Acţiunile generate de Agenda secolului XXI vizează politici îmbunătăţite
pentru agricultură şi dezvoltare rurală în scopul sporirii mediilor de viaţă durabile
din regiunile montane ale ţărilor dezvoltate, în curs de dezvoltare sau în tranziţie –
cu protejarea ecosistemelor lor fragile şi sprijinirea legăturilor economico-sociale,
de mediu şi culturale dintre zonele de munte şi cele mai joase.
Agenda 21, cap. XIII, consacrat munţilor precizează că dezvoltarea durabilă
a zonelor montane şi conservarea mediului montan reprezintă condiţia supravieţuirii ecosistemului global.
Dar munţii sunt vulnerabili prin natura lor ecologică, ecosistemele montane
nu sunt cunoscute şi nici cercetate corespunzător iar baza de acţiune ar fi obţinerea informaţiilor şi planificarea fizică a acţiunilor de locuire şi activităţilor umane.
Obiectivele vizează cercetarea zonelor de munte, a componentelor şi
resurselor existente şi alcătuirea unui sistem informaţional, ameliorarea şi
realizarea de tehnologii avansate în agricultura şi zootehnia montană, crearea
unei reţele de conlucrare şi informare între „actori” şi coordonarea eforturilor,
stimularea locuitorilor din zonele montane pentru activităţi de conservare şi de
producţie diversificate.
Declaraţiile în sprijinul populaţiilor şi mediului montan a Adunării Generale a
Naţiunilor Unite şi declaraţiile reuniunilor mondiale din 2001-2002 de la Cusco,
Interlaken, Tokyo, Adelboden, Katmandu, Bishkek – au constituit un mesaj puternic pentru organismele internaţionale şi pentru guvernele ţărilor cu munţi.
O consecinţă concretă – post Johannesburg - o reprezintă iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Anul Internaţional al Muntelui – 2002, cu programul
SARD-M. Eforturile „grupului de la Adelboden” reunit în Elveţia (cadru în care
România şi-a adus contribuţia), se vor concretiza prin crearea în 2003 la Merano
(Italia) a Parteneriatului Montan Internaţional cu secretariatul la FAO-Roma,
având peste 100 ţări membre, România fiind cel de-al 33-lea stat care a aderat.
În Ecuador, la Quito – în 2003, reprezentanţi din 40 de ţări lansează „Carta
mondială a populaţiilor montane”, care vizează dezvoltarea regiunilor montane,
reducerea drastică a numărului de săraci şi protejarea mediilor montane în
Mileniul Dezvoltării.
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Este nevoie de conlucrare intensă între guverne, instituţii, oamenii de ştiinţă
şi comunităţile montane şi de acţiuni concertate pe multiple fronturi – politice,
economice, sociale şi de mediu.

Munţii în Europa
În ţările Uniunii Europene zonele de munte acoperă cca 40% din teritoriu, cu
20% din populaţia totală. Un clasament publicat prin studiul comandat de Comisia
Europeană de către Institutul NordRegio din Suedia, în 2005, în parteneriat şi cu
Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – Vatra Dornei –
România, evidenţiază:
Funcţie de suprafaţă (criterii mai largi faţă de cele ale Rezoluţiei 1257 a
CE/1999):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Norvegia – 295.860 km2
Suedia – 237.000 km2
Spania – 181.610 km2
Italia – 180.780 km2
Finlanda – 166.080 km2
Franţa – 138.640 km2

7. Grecia – 102.980 km2
8. România – 90.240 km2
9. Marea Britanie – 62.560 km2
10.Austria – 61.510 km2
11.Bulgaria – 54.180 km2

Funcţie de populaţia montană raportată la total populaţie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Norvegia – 91%
Elveţia – 91%
Slovenia – 78%
Grecia – 78%
Austria – 73%
Slovacia – 62%

7. Italia – 60%
8. Spania – 56%
9. Bulgaria – 53%
10.Finlanda – 51%
11.Suedia – 51%
12.România - 37%

După datele publicate de Comisia Europeană – DG-AGRI/1999 privind
zonele de munte:
− Germania: 360.000 ha agricol = 4% din total;
− Austria: 70% din teritoriu şi 60% din terenurile agricole;
− Spania: 38% din teritoriu, 6,3 mil. locuitori = 16% din total – deţine o
„Lege a agriculturii montane”/1986;
− Finlanda: 45% din teritoriu şi 91% din populaţie în zona montană;
− Franţa: 31,4% terenuri agricole, 33,7% păduri, 3,6 milioane locuitori =
7,7% din total. O „Lege a asociaţilor funciare pastorale în munte” din
1972 şi „Legea Muntelui” din 1985;
− Grecia: cu 50% din teritoriu şi 10,2% din total populaţie;
− Italia: cu 35,2% din teritoriu şi 7,5 mil. locuitori = 13% din total populaţie.
O „Lege a Muntelui” din 1971, revizuită în 1994.
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− Portugalia: cca 50% din teritoriu, 2,5 mil. locuitori = 28,2% din total
populaţie. Un proiect de „Lege a Muntelui”, o Comisie pentru dezvoltarea
zonelor de munte şi un Fond special pentru regiunile de munte.
− Polonia: 8% din teritoriu, 25.000 km2;
− Slovenia: 36% din teritoriu, 24,6 din total populaţie;
− România: 32% din teritoriu, 3,6 mil. locuitori, 15,4% din total populaţie.
Sunt oficializate: Delimitarea zonei montane; Strategia dezvoltării
durabile a zonei montane şi o „Lege a Muntelui”/2004, o Agenţie
Naţională a Zonei Montane.
Evoluţia în UE-15, în sensul formării unei viziuni şi aplicării unor politici
montane distincte, cu utilizarea unor cuceriri ştiinţifice – a vizat perioada
postbelică şi a fost inegală, bazată pe realităţile, experienţa şi mijloacele
fiecărei ţări cu munţi. Dar toate aceste ţări au mers pe linia menţinerii
populaţiei, modernizării şi întăririi gospodăriei familiale, combaterii sărăciei
şi exodului tineretului agricol, creării infrastructurilor, creşterii randamentelor, creării de noi locuri de muncă, dezvoltării agroturismului şi turismului
montan, cu un accent special pe factorul educaţional specific, protejarea
mediului şi promovarea produsului montan de calitate.
În ţările cu proporţie mare a zonelor montane ca Austria cu 72% din teritoriu
sau Elveţia, întreaga legislaţie este aliniată nevoilor specifice muntelui. În
Italia, cu 52% munte, a fost necesară o Lege a Muntelui, adoptată în 1971
care a generat o evoluţie benefică întregii naţiuni. S-a realizat delimitarea
zonei montane, se aplică un program economico-financiar bazat pe calitatea produselor, facilităţi pentru siguranţa socială, forme noi de organizare,
recunoaşterea produselor montane, stimularea educaţiei, ş.a. Franţa, unde
zonele de munte reprezintă 32% din teritoriu şi unde nu au fost luate la timp
măsuri suficient de energice – va fi confruntată cu exodul tineretului şi abandonarea a numeroase sate montane, situaţii care au determinat adoptarea
unei Legi a Muntelui în 1985 şi înfiinţarea unui Consiliu Naţional al Muntelui,
condus de primul ministru.
Legea Muntelui din Franţa este prima lege care a stabilit legăturile dintre
dezvoltarea economică şi protecţia mediului, politicile aferente zonelor montane jucând rol de pionier al politicii naţionale de dezvoltare rurală. Principiile principale: solidaritatea naţională în vederea compensării handicapurilor naturale şi luarea în considerare a trăsăturilor montane specifice.
Statul francez a aplicat o politică specială de susţinere a agriculturii montane: sprijinirea fermierilor; favorizarea managementului zonal performant; sprijinirea
produselor montane de calitate; politică de dezvoltare pentru zonele fragile.
Încă din 1976, în „Carta ecologică a regiunilor de munte din Europa” se
preciza că orice regiune de munte trebuie să facă obiectul unei politici de
planificare şi de amenajare a teritoriului, care să nu o deturneze de la vocaţia sa
de bază: agricultura, zootehnia, silvicultura, artizanatul.
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Turismul şi industria sunt utile în anumite limite, dar fără a invada, deteriora şi
polua muntele. Populaţia agricolă montană constituie un factor primordial de
echilibru şi conservare a mediului montan.
Stabilizarea populaţiei montane, a producătorilor agricoli, consolidarea şi
revigorarea localităţilor, satelor, cătunelor, gospodăriilor de aici – constituie un
deziderat esenţial şi o prioritate naţională.
Noţiunea de „zone montane” apare prima dată în Franţa şi în Directiva
nr.75/268/1975 a Consiliului (CEE). Comisia Europeană aplică un program de
indemnizaţii compensatorii de handicapuri naturale (ICHN).
În 1994 – Consiliul Europei organizează la Chamonix prima Conferinţă
europeană a regiunilor de munte, unde se lansează „Proiectul Carpaţi” cu
contribuţia României (R. Rey) şi se promovează „Carta Europeană a Munţilor”.
Numeroase reuniuni internaţionale vor avea loc în întâmpinarea şi cu ocazia
Anului Internaţional al Muntelui – 2002, la care România participă cu contribuţii,
pregătindu-se astfel şi prin segmentul munte – momentul aderării.
De altfel în „Strategia naţională de pregătire a aderării României la Uniunea
Europeană” (Snagov, 1995) se va regăsi, pentru prima oară, şi o Strategie a
dezvoltării zonei montane.
La nivel european definirea zonelor de munte s-a realizat prin Reglementarea Consiliului (CE) nr.1257/1999, revizuită în 2002. Subvenţii consistente
pe cap de animal s-au acordat după reforma PAC până în 2002 – după care se
aplică subvenţiile pe unitate de suprafaţă.
La Conferinţa europeană a “Euromontana” din 2004 de la Rodez (Franţa),
agricultura va fi recunoscută ca “motor al întregii vieţi economico-sociale a
ruralului montan.”
În 2006 – la Chaves, în Portugalia, la a V-a Conferinţă europeană a „Euromontana”, Comisarul UE pentru politică regională, Danuta Hubner, a clarificat
faptul că noua politică a Comisiei Europene vizează un obiectiv considerat major:
menţinerea populaţiilor care există în munţi printr-o politică echilibrată pe întreg
teritoriul UE, care să permită o dezvoltare durabilă, iar munţii trebuie incluşi între
priorităţile naţionale cu proiecte pentru maximizarea potenţialului endogen. Este
nevoie de o politică de succes pentru zonele de munte pentru care principiul
subsidiarităţii şi coeziunea teritorială devin esenţiale.

Muntele şi globalizarea
Schimbările generate de globalizare fac, previzibil, primele victime: ţăranii
(fermierii), tocmai cei ce pot asigura alimentele, apărarea mediului şi echilibrul
social. Iar între aceştia cei mai vulnerabili devin muntenii. Aceste schimbări
sunt obligatoriu acceptate şi necesar adaptate specificului fiecărei ţări, fiecărei
regiuni iar confruntările excesiv liberalizate apar ca inevitabile.
Dar sunt suficiente programele şi măsurile pentru atingerea “masei critice”
necesară dezvoltării specifice prin valorificarea atuurilor?
Economia globalizată satisface nevoile unor grupuri de avangardă, angrenează şi entităţi situate pe direcţia dezvoltării durabile a procesului – dacă proiectele sunt legate de nevoi reale durabile, şi nu inventate. Dezvoltarea devine un
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proces derulat prin modele economico-sociale tradiţionale acceptate, cu valoarea
adăugată a creativităţii şi concurenţei, care produc modele alternative.
• Globalizarea nu lasă loc nimănui să facă ce vrea şi oferă dreptul de a
produce dar acesta se poate pierde dacă nu există capacitatea de
realizare.
Celor ce nu sunt absorbiţi prin globalizare – neintegrabililor – le rămân doar
zonele de care economia globalizată este mai puţin interesată (cazul unor zone
montane), dar au toate drepturile să cerceteze, să inventeze şi să investească.
Ţările nou aderate în UE au nevoie de modele noi, capabile să rezolve
nevoile dezvoltării economice şi sociale, iar zonele lor de munte cu atât mai mult.
Pe masa Organizaţiei Mondiale a Comerţului se află subiectul fierbinte al
riscurilor angajamentelor inevitabile între care se detaşează eliminarea sau pierderea suveranităţii alimentare ce nu se confundă cu cea a „securităţii alimentare”
bazată pe importuri şi care nu ţine cont de condiţiile de mediu şi sociale generând
export la preţuri inferioare costurilor de producţie din ţările importatoare. Cu efectul falimentării agriculturii în ţările în curs de dezvoltare iar agricultura montană
este prima expusă, fiind în zona de „mare risc” prin însăşi fragilitatea acesteia.
În Carpaţii României şi-au făcut deja loc astfel de iniţiative cu final necunoscut, mai ales în Nord. Ceea ce se solicită OMC-ului este o regândire a
funcţionării pieţelor prin combinarea liberalismului cu protecţionismul – fără de
care falimentul agriculturii montane este inevitabil.
O mişcare europeană activă de apărare a intereselor producătorilor agricoli
montani a provocat deja eşecuri răsunătoare pentru OMC – zonele alpine şi
prealpine din munţii Jura obţinând acordul OMC pentru continuarea subvenţionării
exploataţiilor montane şi întreţinerii păşunilor, a agriculturii adaptată nivelurilor
ecologice. Aceste eforturi nu sunt cunoscute cu tot dramatismul necesar în
România, unde datorită marilor decalaje faţă de ţările UE vulnerabilitatea şi
periclitarea se accentuează în condiţiile integrării.
Ca exemplu – în Comunitatea Europeană susţinerea fermierilor reprezintă
39% din totalul cheltuielilor de producţie iar în România doar 4%, fără diferenţieri
semnificative în favoarea muntelui.
• Devine cât se poate de semnificativ discursul preşedintelui asociaţiei
europene a munţilor “Euromontana” – dl. Frank Gaskell rostit cu ocazia
Forumului National al Muntelui de la Bucureşti, în 2002, din care cităm:
“Zonele montane reprezintă ultimul rezervor de diversitate al Europei – al
naturii, peisagiilor, produselor locale, meşteşugurilor şi culturilor. Munţii
cuprind şi unele dintre cele mai fragile şi vulnerabile populaţii ale
Europei. Dacă flora, fauna şi aşezările umane montane, nu vor fi înghiţite
de oraşele şi aşa supraaglomerate – rezervorul de biodiversitate şi
economie al Europei – va fi pentru totdeauna secat.
Viziunea noastră trebuie să fie cea a unei reţele de zone montane
prospere, unde sunt îmbunătăţite culturi, tradiţii şi medii distinctive, iar
contribuţia lor la binele unei Europe mai mari este permanent asigurată.
Dacă situaţia zonelor montane din UE este ameninţată – problema este
şi mai gravă în cazul ţărilor noi aderate unde ar fi foarte periculos şi
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destabilizator să permitem cursei pentru creştere să se desfăşoare pe
seama comunităţilor montane, în condiţiile în care agricultorii de munte
sunt de o importanţă critică pentru supravieţuirea economiilor montane.
Noii economii trebuie să i se răspundă cu toate sectoarele activităţii
economice care pot fi dezvoltate durabil în zonele montane dar rolul
central îl deţine agricultura, care, dacă nu este cea mai productivă şi
profitabilă, este sigur cea mai vitală sub aspect social şi cultural şi o
povară mai mică pentru Politica Agricolă Comună.”
Pentru România – unul dintre atuurile principale este chiar Muntele.
Fără munţii Carpaţi România ar fi o ţară săracă şi vulnerabilă. Fără
gospodăriile ţărăneşti răspândite pe toate văile şi crestele munţilor ar fi un ţinut ca
o ţară pustie, ca o casă fără stăpân.
Locul ocupat de economia montană în politica agricolă a României este
nedrept faţă de rolul şi contribuţia cu care această mare zonă participă la
prosperitatea şi consolidarea naţiunii, văzută astăzi ca parte a lumii europene.
• Această succintă incursiune cu privire la Munte în contextul mondial şi
european - 2007 am considerat-o necesară pentru a se percepe cât mai
obiectiv realităţile şi specificitatea din Carpaţii României, aflaţi pe prima
treaptă a integrării în Uniunea Europeană, cuprinşi de mari frământări şi
schimbări, expuşi la mari riscuri, cu scopul declarat al conceperii unei
strategii de dezvoltare montană durabilă, armonizată şi aducătoare de
valoare adăugată în constelaţia strategiilor durabile funcţionale şi
creatoare de viaţă prosperă, din Uniunea Europeană.

Capitolul II

Despre Carpaţii României

Scurtă incursiune istorică şi culturală
Carpaţii sunt munţi cu altitudini ce rareori depăşesc 2500 m şi climat
temperat-continental, deseori excesiv, cu păduri şi pajişti naturale întinse pe o
suprafaţă de cca 74.000 kmp, cu perioade mai scurte de vegetaţie şi temperaturi
mai joase faţă de Alpi sau Pirinei.
În toată epoca antică pre-romană, medievală şi modernă, până la al Doilea
Război Mondial Carpaţii au fost cei mai „umanizaţi” munţi din Europa.
Munţii României, prin mărimea lor, poziţia centrală, ampla semnificaţie
istorică, prin importante resurse de apă, energie, minerale, agricole şi forestiere,
cu o magnifică biodiversitate, dar mai ales prin oamenii adaptaţi fizic şi psihic
pentru a trăi în aceste locuri pe cât de aspre pe atât de încărcate de frumuseţe, au
fost, sunt şi dorim să rămână pentru ţara noastră şi pentru Uniunea Europeană o
mare bogăţie perenă.
Muntenii, prin trudă şi ataşament în lupta lor mai dură pentru existenţă au
învăţat să se adapteze şi au făcut posibilă viaţa în munţi – reprezentând pentru
poporul nostru latin o explicaţie a miracolului supravieţuirii sale seculare şi o
garanţie a perpetuării în istorie.
Oamenii munţilor, ţăranii şi ţărăncile, o categorie mare de populaţie cu
rădăcini adânci şi perfect adaptată fizic şi psihic vieţii montane, care a trăit în
spiritul libertăţii şi proprietăţii şi nu au cunoscut iobăgia, dar s-au confruntat mereu
cu sărăcia şi vitregia munţilor – sunt cei care ne-au conservat cel mai fidel
etnosul, valoroase tradiţii economice, culturale şi spirituale. Din interiorul acestei
populaţii, pentru care clipele de răgaz sunt puţine iar dificultăţile existenţiale ascut
inteligenţa creativă, au izvorât numeroşi şi mari oameni de cultură şi de ştiinţă
care au îmbogăţit patrimoniul valorilor naţionale, europene şi chiar universale.
Muntenii de azi sunt cei ai căror strămoşi au stat pavăză în faţa atâtor
năvăliri, apărându-şi avutul şi ţara, atenuând sau oprind prin sacrificii de sânge
mari pericole pentru o însemnată parte a Europei, care a avut astfel liniştea necesară spre a se putea dezvolta şi care ar avea motive multiple de recunoştinţă.
• Etajul inferior carpatic, situat sub limita de 1000 m altitudine corespunde
celor mai favorabile condiţii pentru habitatul uman, grupând depresiunile
şi coloanele intramontane unde se află majoritatea aşezărilor umane.
În etajul superior limitei de 1000m se regăsesc aşezări umane ca sate şi
cătune „risipite” unde gospodăriile „cu ocol întărit” reprezintă cea mai evoluată formă de arhitectură pastorală, comparabilă cu cea din munţii Europei Occidentale,
formă dictată de aceleaşi necesităţi de apărare faţă de animalele sălbatice.
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O reţea hidrologică impresionantă a creat condiţii favorabile pentru situarea
în montan şi premontan a celor mai vechi comunităţi sociale din perioade
preistorice ale omenirii.
Reţeaua naturală a apelor, prin numeroase văi şi depresiuni a oferit o reţea
de comunicaţii între oameni şi produse cu valoare economică şi culturală
excepţională, în sensul generării, menţinerii şi amplificării unităţii vieţii economice,
dar şi etnoculturale, cea lingvistică fiind cea mai elocventă.
Căile de comunicaţii, vaste şi diverse, mult extinse de romani, adăugite cu
drumurile pastorale, care au făcut din centrul provinciei Dacia o zonă de mare
circulaţie întărind unitatea geografică, economică şi culturală a ţărilor române –
Moldova, Ardealul şi Ţara Românească – constituie o trăsătură ce a deosebit
Carpaţii României de alţi masivi muntoşi europeni.
O particularitate definitorie o constituie perfecta adaptare a românilor la
condiţiile de munte şi dezvoltarea unor forme tipice de economie montană agrosilvopastorală, cu minerit, meşteşuguri şi industrii hidraulice.
În feudalism, între formele de economie „convertite” la economia de piaţă se
înscrie specializarea satelor limitrofe unor oraşe ca Braşov şi Sibiu, în transhumanţa
pastorală, scopul principal fiind lâna. Mari comunităţi montane – ca Răşinari, Sălişte,
Tilişca, Poiana Sibiului, Jina, Breţcu, Novaci, Vaideeni ş.a. reprezentând relicve încă
vii ale transumanţei din România şi Europa, dăinuiesc şi în secolul XXI.
• Călugării cistircieni, încă din 1212, construiesc sisteme hidraulice de tip
occidental: mori, fierăstraie, cuptoare pentru minereuri ş.a. Din sec. XIV
acestea se extind şi conduc la „revoluţia tehnică medievală” cu utilizarea
generatoarelor bazate pe energii naturale, marcând o trecere bruscă de
la stadiul de păstori oieri la cel de industriaşi, a unei populaţii libere
social. Păstrarea în sate, până în secolul XX, a sistemelor industriale cu
energii naturale explică şi astfel forţa conservativă, în plan economic,
social şi cultural a zonelor montane.
Dar cea mai bogată şi diversă creaţie culturală de esenţă populară, orală şi
tradiţională, conservată cel mai bine în zonele montane, este cea etnografică şi
folclorică – prezentă încă masiv, în ipostaze „vii” şi funcţionând conştient că
reprezintă valori – adevărat „brand” şi cale de afirmare pe mapamond – şi
„moarte”, ca patrimoniu conservat în muzee, constituind un adevărat tezaur al
culturii noastre identitare.
În Carpaţii României se regăsesc astăzi cca 62% din monumentele istorice
şi naturale, 33% din muzee, o mare parte a siturilor arheologice şi un tezaur de
artefacte ocupaţionale. Astfel, muntele este o prezenţă culturală de importanţă
majoră în civilizaţia şi cultura preistorică şi clasică, iar amenajări ca cea din Munţii
Orăştiei, mănăstirile din nordul Moldovei, bisericile din lemn din Maramureş, au o
simbolică care a impus înscrierea în lista patrimoniului mondial.
• Pădurile şi pajiştile naturale ale Carpaţilor Româneşti sunt surse de
energie, de oxigen şi de hrană care au permis şi permit existenţa
comunităţilor umane şi care au nevoie acum, mai mult decât oricând, de
protecţie în plan natural şi social. Diversitatea climatică şi tradiţională,
specializările sau accentele economice ale microzonelor carpatice (bovine, ovine, fructe) spiritul ospitalier ş.a. întregesc o privire de ansamblu.
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Astăzi, într-o lume care risipeşte neatent prea multe dintre valorile
dobândite în timp îndelungat, tezaurul culturii româneşti dă proba unui reper de
experienţe şi tehnici de supravieţuire, care se cuvin respectate şi protejate cu cea
mai mare grijă.
Urgenţe de cea mai mare intensitate vizează patrimoniul montan ca izvor de
resurse pentru dezvoltarea durabilă.
România de mâine poate oferi Europei şi lumii o referinţă prin patrimoniul ei
cultural şi peisagistic din perimetrul montan, dacă prin practici şi realităţi se vor
conserva aici acele părţi şi fenomene culturale care dau identitate şi specific,
asigurându-se accesarea lor de către marele public. Cu atât mai mult cu cât
acestea sunt componente ale vechii civilizaţii şi culturi montane europene,
pierdute în multe părţi ale lumii supraindustrializate, dar încă păstrate, fragile, în
multe zone montane din Carpaţii României.
• Aceasta este o privire foarte sintetică şi mult incompletă, a modului de
structurare a sistemului montan, a unui habitat tradiţional cu funcţii etnogenetice, etnoconservatoare şi etnodefinitorii pentru istoria noastră naţională.
• Industrializarea forţată, centralizarea şi respingerea proprietăţii private în
perioada comunistă – au contribuit la subminarea unui sistem structurat
milenar în Carpaţii României.
După 1989, prin abandonarea masivă a lucrării pământului în zonele de
câmpie şi colinare o mare parte a oieritului s-a deplasat spre aceste zone, cu
abandonul păşunilor alpine. Destructurarea zootehniei montane în zonele cu
„pendulare scurtă” prin vărat şi iernat, nontranshumante, majoritare în Carpaţii
României şi exploatările forestiere „de jaf”, cu tehnică modernă, au creat împreună
grave dezechilibre ecologice, aducând în prag de catastrofă naţională întregul
ecosistem montan.
O lovitură decisivă, mai ales pentru transhumanţă riscă să vină, paradoxal,
din Uniunea Europeană, prin norme birocratice care fac abstracţie de orice cultură
tradiţională, cu decapitarea comerţului cu produsele lactate şi din carne ale
oieritului tradiţional, aflat în pragul de provocare a închiderii unui capitol structural
al ocupaţiilor istorice ale românilor.
Lipsa unor politici structurale din partea ultimelor guverne pentru stabilizarea şi stoparea depopulării munţilor, a generat fenomenul exodului în masă a
tineretului ruralului montan.
Disoluţia a zeci de mii de gospodării şi a satelor vechi, păstrarea în munţi
doar a unor rămăşite de populaţie îmbătrânită, ca trişti supravieţuitori, oferă
imaginea ce poate deveni apocaliptică a unui sfârşit de civilizaţie milenară,
perdantul – pe toate planurile – devenind întreaga societate a secolului XXI.
Salvarea de la dispariţie a acestor valori montane este încă posibilă, fiind
dependentă de salvarea tezaurelor umane vii şi a „savoir faire-ului” ca şi chintesenţă de creaţie tehnică, economică şi cultural-artistică, milenară şi seculară,
având cu toţii îndatorirea de a ne alătura energia, capacitatea de proiectare şi
aplicaţie şi voinţa – în scopul protejării şi dezvoltării durabile a muntelui
românesc.

Capitolul III

Unele caracteristici,
evoluţii şi involuţii din zonele montane
în perioada tranziţiei
(1990 – 2007)

Dimensiuni:
După aplicarea criteriilor de delimitare a zonei montane aprobată prin HG
nr. 949 din 2002, conforme Rezoluţiei 1257/1999 a Comisiei Europene, cu
rectificările ulterioare şi Ordinului comun al miniştrilor agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale şi al administraţiei şi internelor, a rezultat că zona de munte a
României reprezintă 32,7% din teritoriul naţional, respectiv 68.000 km2, unul dintre
cei mai mari masivi montani europeni aflaţi într-o singură ţară, cu:
− 824 localităţi administrative, din care 744 comune şi 80 oraşe, cu un
număr de 3580 sate şi cca 950.000 gospodării majoritar “de subzistenţă”,
pe teritoriul a 28 de judeţe.
Fondul funciar total (rotunjit): 7.325.633 ha, din care:
• agricol: 2.894.932 ha, din care:
− arabil: 619.520 ha;
− păşuni: 1.484.022 ha, din care: păşuni împădurite: 201.068 ha;
− fâneţe: 938.000 ha;
− livezi: 53.580 ha.
• suprafeţe neagricole: 4.430.700 ha, din care:
− terenuri cu păduri şi vegetaţie forestieră: 4.005.970 ha.
Animalele (ocupaţie tradiţională, de bază):
− bovine total: 749.000 cap. – (36% din totalul pe ţară) din care vaci cu
lapte: 415.800 cap.;
− ovine total: 1.997.000 cap. – (34,9% din totalul pe ţară) din care oi
mulgătoare: 1.425.000 cap.;
− caprine total: 157.500 cap.;
− bubaline total: 17.000 cap.;
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− cabaline total: 186.800 cap. – (33,8 din totalul pe ţară);
− familii de albine: 166.300.
Populaţia: peste 3 milioane locuitori din care 2,1 milioane agricultori
montani. Din 954.920 gospodării, 815.800 gospodării deţin 2,9 milioane ha teren
agricol, cu o medie de aprox. 3,51 ha/gospodărie, cu diferenţieri pe altitudine:
− 600 – 700 m: 2,1 – 2,5 ha;
− peste 800 m: 3,5 – 4,5 ha.
Sistemul tradiţional de creştere a animalelor este pendularea scurtă, cu
“varat” pe păşuni şi “iernat” pe baza furajeră asigurată de fâneţe. Prin tradiţie
încă puternică, câteva zeci de comune montane continuă să practice
transhumanţa cu ovinele, un adevărat “muzeu viu” al Europei.
Gospodăriile montane sunt majoritar de tip mixt, pluriactive, ocupaţia de
bază fiind creşterea animalelor, în funcţie de zonă şi tradiţii dominând bovinele
sau ovinele şi/sau pomicultura.
Veniturile familiilor rurale montane au înregistrat o scădere continuă după
1990, nedepăşind 30-40% din agricultură, dominanta formei de asigurare a traiului
fiind dată de pluriactivitate.
Populaţia majoritară este de vârste înaintate, tineretul agricol montan fiind în
descreştere continuă – situaţia devenind alarmantă prin evoluarea spre exod în
masă înspre urban sau ţări ale UE, cu abandonarea activităţilor agricole.
După 1990, în zonele montane s-au înregistrat fenomene economice,
sociale şi privind mediul dintre cele mai îngrijorătoare.
Prin destructurările industriale masive, mai ales în sectoarele minier,
forestier, în construcţii şi servicii – majoritatea producătorilor agricoli montani
de vârstă activă, care asigurau pentru familiile lor un salariu şi o pensie la
bătrâneţe, au devenit semi-şomeri şi chiar poveri pentru familiile lor. Prin eforturile
acestora, incluzând femei, bătrâni şi copii, s-au asigurat în perioada postbelică
activităţile agricole, în forme de tip tradiţional – medieval, lipsite de aport tehnic şi
de eficienţă, la nivelul subzistenţei.
Dar, sub justificarea economiei de piaţă în munţi a înflorit un liberalism
excesiv, în formele sale dintre cele mai agresive şi în absenţa instrumentelor de
protecţie, preventive, din partea unui stat aflat în dificultate. S-a adăugat pierderea
unor avantaje ale sistemului abandonat (nivelul redus al preţurilor pentru energie,
transporturi, asistenţă medicală, învăţământ, fiscalitatea scăzută, subvenţionarea
unor alimente de bază). Şi s-a ajuns astfel la o agravare în creştere şi de
proporţii a stării de sărăcie, astfel că, în publicaţia de la prima reuniune a
Forumului Mondial al Muntelui, din anul 2000, la Paris, populaţia montană a
României apare ca fiind cea mai săracă populaţie montană din Europa, sub
nivelul Albaniei şi comparabilă doar cu situaţia din ţări africane dintre cele mai
sărace.
Pe fondul acumulării unei mase critice, s-au adăugat:
− prăbuşirea pieţei lânii, cu efectul cel mai grav în munte unde dominata
este dată de rasa de oi “ţurcană”, cu lână groasă, prin pierderea a 3540% din venitul posibil pe cap de ovină;
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− preţurile derizorii pentru lapte şi carne – materii prime ce reprezintă
baza de existenţă a peste 10% din populaţia României, cu diferenţe de
5-8 ori mai mari faţă de preţurile din comerţ. O politică de spoliere pe
faţă, fără corespondent în Europa modernă, practicată de noii industriaşi
- transformatori, care în lipsa unui mecanism de control reglator, au
limitat orice concurenţă şi au instalat în scurt timp starea de monopol
local, fenomen ce continuă să persiste.
Sunt de consemnat şi alte realităţi care au contribuit la adâncirea fenomenelor nefavorabile: o stare de ignoranţă accentuată privind specificul – agricol şi
al vieţii rurale de tip montan – în sânul nu doar al structurilor tehnice ale marii
agriculturi ci şi în general, consecinţă directă a jumătate de secol de marginalizare
a muntelui.
Nu a lipsit şi sigur nu va lipsi nici în viitor egoismul marii agriculturi, mult
mai puternice, care mereu vrea să obţină cât mai mult din mijloacele financiare.
Ne-o spune chiar experienţa Uniunii Europene, doar că aici funcţionează mecanisme de frânare şi echilibrare eficiente.

•

Pe acest fond au apărut, în mod cumulativ, în cel mai nepotrivit moment
şi agresiuni generate de exagerările privind mediul, preluate neselectiv
din practica occidentală şi mai ales din interese de castă arhicunoscute,
de tip balcanic, de către sectorul silvic – bine consolidat în zona montană. Aceasta în condiţiile în care agricultorii de munte erau neorganizaţi,
structurile agricole de specialitate se destrămau, statul era nepregătit şi
incapabil să intervină prin măsuri de protecţie şi în plus a lipsit şi o
politică reglatoare pe măsura problemei, capabilă să prevină o situaţie
fără precedent şi extrem de riscantă prin consecinţe pe termen lung: dezechilibrul agrosilvic, cu sacrificarea agriculturii montane.
Prin noua Lege a Codului Silvic din 1995, s-a interzis accesul animalelor
în pădurile montane, deşi se ştie că fără umbră şi completări de hrană în
perioada de păşunat, în perimetrul din jurul celor cca. 6000 de stâne seculare din
Carpaţii României, animalele nu pot rezista, soarele arzând la amiază mai puternic decât pe litoralul mării. Este adevărat că, în unele ţări din Uniunea Europeană,
accesul animalelor în pădurile proprietate a statului este interzis, dar acestea
reprezintă cca 20% din total sau doar 10% în Franţa, iar pe întinsa zonă montană
mediteraneană păşunatul pădurilor este chiar stimulat pentru prevenirea incendiilor. În munţii României, cu păduri vaste, în 1995 proprietatea statului depăşea
90%, efectele sociale ale blocării accesului, limitat, al animalelor în păduri luând
forme devastatoare.
• În faţa atâtor agresiuni cumulate, o mare parte a producătorilor agricoli
montani, crescători de animale, nu au mai putut rezista şi au dat cel mai
grav răspuns politic: abandonarea.
În acest mod s-a ajuns, în munţi, la o scădere substanţială a efectivelor de
animale cu cca 40% la ovine şi peste 15% la bovine, într-un termen foarte scurt,
proces care, în absenţa unor măsuri radicale, continuă să-şi facă simţite efectele
şi în 2007.
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Statistica naţională nu particularizează situaţia din munte, nu publică decât
cifre medii de la judeţe, unde există unele creşteri, dar numai în zona de deal şi
câmpie, în timp ce la munte are loc o degradare dramatică a economiei agricole
“topită” în cifre medii – nu se evidenţiază realităţile şi nu se pun la dispoziţia
guvernului şi politicienilor argumentele pentru măsuri în consecinţă şi la timp.
Cât de alarmante sunt aceste realităţi, ne arată un tablou al evoluţiei
efectivelor de animale într-o zonă dintre cele mai emblematice ale zootehniei
montane – bazinul Dornelor – cu 12 localităţi şi 12.000 de gospodării ţărăneşti:
1990
2004

Bovine
52.000
19.000

%
100%
Minus 63%

Ovine
64.000
6.700

%
100%
Minus 90,1%

Devine evident că nu mai este în discuţie o regresie a economiei agricole
montane ci o destructurare economică.
Cu mici excepţii punctuale, situaţia este asemănătoare în cele cca 90 de
bazine montane similare din Carpaţii României. La nivelul anului 2004 – cca.
500.000 tineri agricultori montani nu se mai regăsesc în satele de munte. Cu
o perspectivă bazată în mare măsură pe pluriactivitate pot rămâne în discuţie cca
200.000 de exploataţii cu importanţă agricolă.
Semnificativ devine faptul că, din totalul exploataţiilor montane, 85,4% deţin
teren agricol, dar dintre acestea 74,4% nu mai deţin nici o vacă, iar 80,4% nu
mai deţin nici o oaie sau capră.
Supragravitatea acestui fenomen este în legătură directă cu efectele
asupra mediului montan şi a consecinţelor sociale şi culturale.
Pentru o justă interpretare, devine necesar să facem apel la istorie şi
ştiinţă:
− factorul care a făcut să fie posibilă viaţa în munţi şi existenţa unei
economii agricole, este relaţia echilibrată între OM – ANIMALE –
ÎNGRAŞĂMINTE ORGANICE – SOL – PLANTE FURAJERE –
ANIMALE – OM.
Este cunoscut faptul că terenurile de munte sunt natural acide, cu un strat
fertil subţire, 1 cm de sol fertil având nevoie de un secol pentru a se forma.
Pe astfel de terenuri fragile, majoritatea în pantă, cresc natural un mozaic
de specii florale, dintre care doar un segment sunt şi furajere.
Încă din perioada protocreştina, păstorii, prin îngrăşămintele organice
furnizate mai ales de specia ovină, au ameliorat treptat structura florală a
suprafeţelor păşunabile, metru cu metru şi fără întrerupere – ajungându-se astfel
la cele peste 2,5 milioane hectare de pajişti naturale de astăzi, cu o polifloră de
mare valoare furajeră, care constituie şi trebuie să rămână una dintre cele mai
mari bogăţii ale Carpaţilor României şi de acum şi ale Europei.
Acest proces a fost îndelungat, dificil şi posibil numai în condiţiile lipsei de
alternative existenţiale pentru populaţia care trăieşte în munţi, situaţie mult
diferită astăzi.
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Forma de capsulă a îngrăşământului organic furnizat de rumegătoarele mici
a permis o fermentare anaerobă şi virarea rapidă spre alcalin. În acest fel specia
ovină nu ne-a adus doar aportul în materie organică ci şi în alcalinitatea atât de
necesară tamponării acidităţii naturale a acestor terenuri. Astfel s-au creat condiţii,
ca în lupta interspecifică naturală, plantele furajere să domine şi să devină sursă
de hrană pentru animale şi prin produsele lor – pentru om, făcând posibilă viaţa
oamenilor la munte în toate sezoanele.
În plus, ovinele şi bovinele au transportat “pe picioare” şi la distanţe apreciabile, învingând pantele şi au diseminat esenţa acestei economii, îngrăşământul
organic, economisind cheltuieli majore de energie. Pentru aşezările răspândite pe
pante s-a putut utiliza cu folos energia gravitaţională, aspect de luat în considerare atent în cazul fâneţelor şi la proiectarea viitorului în sistematizarea satelor
de munte.
Este esenţial să se ştie şi să se ţină cont de adevărul constatat ştiinţific – că
la munte(numai la munte), absenţa aportului de îngrăşăminte organice timp de 6-8
ani consecutivi, determină reapariţia plantelor nefurajere şi dispariţia celor
furajere prin fenomenul de “resălbăticire” a florei naturale, iar redresarea este
extrem de costisitoare şi de durată şi oricum este dependentă strict de existenţa
agricultorilor de munte stabili şi motivaţi.
Prin reducerea drastică a efectivelor de ovine şi bovine, se reduce volumul
de îngrăşăminte organice şi consecinţa constă în pierderea într-un singur
deceniu a unei bogăţii acumulate prin eforturi seculare. În plus, prin lipsă de
modernizare şi de instruire agro-montană, se pierd neutilizate mari cantităţi de
azot biologic aflat în dejecţiile lichide necolectate, iar calitatea îngrăşămintelor
organice este slabă şi degradată prin imperfecţiuni de utilizare, cauzate de
ignoranţă, în esenţă de lipsa şcolarizării agricole.
Este ceea ce se întâmplă astăzi în Carpaţii României, în mod insidios.
S-au pierdut în 17 ani de evoluţie haotică – câteva sute de mii de hectare,
care sunt invadate de plante care nu folosesc nimănui (nardete, muşchi de
pădure, ferigă ş.a.).
Un exemplu elocvent: Munţii Călimani, cu 24.000 hectare de păşuni
excelente, unde “vărau” anual 30 de stâne a 5-600 de oi, din 4 judeţe, sunt astăzi
invadaţi de o floră sălbăticită şi abia dacă mai există 1-2 stâne. Şi situaţia este,
nuanţat, similară şi în alţi mari masivi muntoşi.
• Se promovează intens ideea de conservare a biodiversităţii, care ar
trebui să fie benefică tuturora. Dar, anumite sfere de interese, sub
această noţiune generoasă, au indus o interpretare fragmentată, limitată
la păduri, plante sălbatice şi carnivorele mari. S-au ignorat interesele
existenţiale ale populaţiei montane pentru care unica idee valabilă
poate fi cea a asigurării conservării “biodiversităţii utilă social”, ce
include magnifica polifloră furajeră, bazată pe bune practici agricole,
generatoare de hrană cu înaltă valoare calitativă. Devine obligatoriu ca
orice atingere a intereselor populaţiei locale să fie făcută cu acordul
acesteia şi cu compensaţii echivalente, aşa cum s-a procedat în UE şi
cum este stipulat şi în textul Convenţiei Carpatice, dar problema constă
în modul transpunerii în practică a unor bune principii.

22

Este nevoie de multă circumspecţie în promovarea creării de “culturi” de urşi
şi de lupi care provoacă enorme daune crescătorilor de animale, cu justificarea,
discutabilă, a repopulării munţilor din UE – unde aceste animale au fost aproape
lichidate – tocmai pentru a se proteja interese economice vitale ale populaţiilor
montane, ale zootehniei montane. Poate fi desigur de acceptat crearea unor “rezervaţii”, în zone puţin populate uman şi zootehnic, dar nu alunecarea spre
exagerări, potenţate de interesele evidente ale gestionarilor fondurilor de
vânătoare, aplaudate şi de vânători din alte ţări, împreună nepăsători faţă de
efectele grave cumulative asupra economiei zootehniei montane româneşti.
Până la ce cote poate ajunge agresivitatea faţă de agricultorii de munte,
neprotejaţi, putem înţelege din OUG nr.195/2005 pentru Legea Mediului, care, la
art. 52, stipula faptul că în ariile protejate ale României, adică deja 7% din
teritoriul naţional, incluzând cei mai mari masivi muntoşi, cu zeci de mii de
gospodării, în fond cele mai vii nuclee ale “etnosului” poporului român, se
interziceau, incredibil: organizarea de stâne, păşunatul şi târlirea! Adică practic se
interzicea viaţa oamenilor!
• Un mod persuasiv de invitare la părăsirea muntelui şi desigur la dispariţia
şi a identităţii culturale cu consecinţe inclusiv de ordin strategic pe
termen lung. Chiar dacă în Parlament această aberaţie s-a corectat, nu
scapă aspectul că tendinţa a existat.
Un alt fenomen deosebit de grav prin consecinţe, cel al decimării a mari
suprafeţe din pădurile montane, s-a reflectat nu doar prin inundaţii şi alunecări
de teren ci s-a manifestat şi asupra agriculturii montane prin miile de gatere
(fierestraie) care au “explodat” după 1990, cu producerea unor cantităţi enorme de
rumeguş de lemn. Muntenii nu deţin păioase şi duc lipsă de aşternut pentru
animale în grajduri, iar rumeguşul a apărut la îndemână şi gratuit. Dar agricultorii,
lipsiţi de orice şolarizare agricolă de tip montan, nu au cunoscut efectul puternic
acidifiant al rumeguşului, care în amestec cu îngrăşământul organic a fost
împrăştiat pe fâneţe, generând rapid supraacidifierea, invazia plantelor nefurajere
şi eliminarea celor valoroase, fenomen insidios prezent deja în mii de gospodării.
În acest mod – nu discutăm doar despre pierderi prin abandon agricol ci şi
de ordin calitativ, subtil.
• Un alt factor limitativ important, ţine de organizarea administrativ
teritorială din România. Organizarea pe trei nivele (centru – judeţ –
comună) nu permite punerea constantă în evidenţă a specificităţii
montane şi evitarea astfel a marginalizării cronice a zonelor de munte.
În ţările UE sunt funcţionale 5 trepte de organizare administrativă (NUTS 1-5):
centru – regiune – judeţ – district – comună.
În România, treapta a 2–a, regională, este în curs de construire, iar treapta
4 – districtul intercomunal, ce reprezintă o “cheie” prin care specificitatea
montană s-ar putea evidenţia constant – lipseşte. Astfel, localităţile montane ale
unor “bazine”, “văi”, nu au o viaţă proprie şi specifică de conlucrare fertilă, iar
comunităţile montane nu sunt organizate astfel încât nevoile lor specifice să fie
recepţionate şi rezolvate în timp util la nivel judeţean şi central. Această absenţă
limitează şi aplicarea principiilor subsidiarităţii şi coeziunii teritoriale –
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ambele de importanţă deosebită pentru comunităţile montane, aplicate tot mai
intens în Uniunea Europeană.
• Din punct de vedere tehnologic agricol, în 1990 zona montană
românească nu se afla nici măcar în situaţia comunităţilor montane ale
Europei Occidentale din 1940, când nu existau mari deosebiri faţă de
Carpaţi. Dar după 1950, în Occident, evoluţia tehnologică în agricultura
şi ruralul montan, potenţată de Planul Marshal, a fost explozivă şi s-a
bazat pe gospodăria ţărănească, cu selectarea şi continuarea tradiţiilor
valoroase, paralel cu dezvoltarea infrastructurilor de transport şi
comunicaţii, a industriilor, cu un efort special pentru educaţia pragmatică
a tineretului, specifică agriculturii şi mediului montan şi pentru cercetarea
ştiinţifică.
Societatea occidentală a recunoscut rolul multifuncţional al agriculturii
montane şi a creat sistemul de compensare a handicapurilor naturale, în
paralel cu subvenţii consistente şi credite cu dobânzi de 2-3%, cu termene de
graţie şi de restituire de până la 25 de ani şi cu un efort educaţional major.
În acest mod, gospodăriile montane tradiţionale au putut deveni ferme montane, s-au modernizat grajdurile, s-au mecanizat lucrările agricole, s-au ameliorat
rasele de animale, s-a colectat şi utilizat întreaga rezervă de îngrăşăminte
organice – obţinându-se o flora de calitate, bogată proteic.
Valorificarea produselor s-a asigurat prin crearea mărcilor locale, prin industrii alimentare asociativ-cooperatiste sau prin protejarea atentă a producătorilor
prin preţuri minime garantate şi prin concurenţă loială. Organizaţiile profesionale
ale agricultorilor şi sindicatele şi-au îndeplinit menirea lor protectivă.
O dezvoltare masivă a turismului rural şi agroturismului, a artizanatului şi
serviciilor – activităţi creatoare de noi locuri de muncă – a potenţat un model ce
s-a dovedit viabil. Crearea condiţiilor a fost însoţită de un efort de muncă intensă
şi tenace a 2-3 generaţii de agricultori montani, de formarea cultului muncii
organizate şi eficiente.
În aceeaşi perioadă, în România nu s-a creat aproape nimic din aceste
componente, gospodăria montană fiind nu doar marginalizată ci şi ostracizată
din motivul politic al neacceptării dezvoltării proprietăţii private, muntele fiind
necolectivizat. Se erodează tradiţii, evoluează neglijenţe agricole, acumulările
băneşti se canalizează în direcţii neagricole, nu există progres. Un aspect
“benefic” al perioadei de comunism a existat totuşi, prin obligarea ţărănimii
montane de a creşte animale, cu restricţii mari de sacrificare la bovine, prin
permiterea accesului animalelor în păduri şi astfel volumul de îngrăşăminte
organice a permis menţinerea florei furajere a pajiştilor, iar existenţa locurilor de
muncă a menţinut populaţia rurală.
Este ilustrativ faptul că în cele 824 de localităţi montane, în 50 de ani, nu a
fost înfiinţată nici măcar o singură şcoală profesională, cu profil de
agricultură montană, elevii fiind nevoiţi să înveţe tehnologii agricole proprii
câmpiei, străine realităţilor din gospodăriile lor şi specificului mediului de viaţă
montan. În plus, nu a existat nici o formă de organizare profesională a
agricultorilor montani.
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Cu acest decalaj enorm şi în poziţie nu de “zero” ci de “minus”, a fost
surprinsă agricultura montană în 1990.
Din cauzele enumerate şi încă altele ţinând de mentalităţi şi de educaţie,
devine naiv să se creadă că un astfel de decalaj ar putea fi recuperat în 15-20 de
ani. Punctual – pot apare excepţii, dar la general – vor fi necesari 40-50 de ani –
cu condiţia aplicării unei politici montane realiste, adaptată noilor realităţi şi a
unui efort de muncă pe care tinerele generaţii ar trebui să îl accepte, fapt posibil
numai în condiţii de motivare suficient de atractive.

Refuzul subdezvoltării
EFORTURI – REZULTATE – ÎNVĂŢĂMINTE
reprezintă munca şi dăruirea unor conştiinţe prezente
sau care au trecut deja în eternitate
Imediat după 1990, în baza unor acumulări de cunoaştere a montanului
naţional şi european, a fost creată prima instituţie guvernamentală destinată
susţinerii economiei montane – cu predilecţie a agriculturii şi dezvoltării rurale –
Comisia Zonei Montane din România – organ consultativ al guvernului, cu
personalitate juridică, în subordinea ministerului agriculturii. Confruntată cu
problemele mari ale pionieratului şi ale momentului – Comisia a rezistat mai puţin
de 3 ani, reuşind să creeze structuri profesionale în 28 de judeţe cu munţi,
Institutul de Montanologie – Cristian, Sibiu, o bancă de date a muntelui, primele
câteva şcoli pilot cu profil de agricultură montană, declanşând şi implicându-se în
acţiunea de dezvoltare a agroturismului şi turismului rural, montan.
Se creează primele proiecte de gospodării, grajduri modernizate, pensiuni
agroturistice, apar primele facultăţi de montanologie în universităţi din Cluj, Iaşi,
Târgovişte şi la Vălenii de Munte.
Se dezvoltă legături internaţionale benefice şi se implementează în munţi
proiecte bilaterale cu finanţări din Franţa, Elveţia, Germania, Austria, Italia – prin
care s-au creat staţii pilot şi acumulări de cunoaştere.
Dar paradoxal, în 1993 Comisia se desfiinţează şi este transformată într-o
direcţie generală în structura ministerului agriculturii, cu mari pierderi de personal
calificat şi de bază materială, de competenţă şi de capacitate de acţiune.
În 1994 – va primi denumirea de Agenţia Naţională a Zonei Montane.
Se dezvoltă legături internaţionale cu Euromontana, Consiliul Europei,
Comisia Europeană, se finalizează prima formă a delimitării zonei montane, se
înfiinţează instituţia Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi –
CEFIDEC, Vatra Dornei – care în anul 2007 are peste 4000 de absolvenţi. Se va
implementa un proiect PHARE de succes, finalizat cu 56 de proiecte pilot în zona
de munte din 4 judeţe; se creează Federaţia Agricultorilor de Munte – Dorna,
prima asociaţie de tip occidental, cu 2700 de membrii, cu asistenţă tehnică din
Germania care din anul 2000 evoluează prin efort propriu.
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− Un program pilot de formare, finanţat de Banca Mondială, se va derula la
CEFIDEC Vatra Dornei şi Institutul de Montanologie Sibiu – finalizat cu
peste 2000 de tineri agricultori montani instruiţi.
− În 1997 – ministerul agriculturii desfiinţează Agenţia Naţională a Zonei
Montane, iar Institutul de Montanologie, Cristian – Sibiu devine o
societate comercială.
− În anul 2000, la iniţiativa “Euromontana” se creează Asociaţia Naţională
pentru Dezvoltare Rurală Montană “Romontana” (ONG).
− În 2001, se reînfiinţează Agenţia Naţională a Zonei Montane, ca Direcţie
în Ministerul Agriculturii şi Institutul de Montanologie, Cristian - Sibiu. Se
aplică primul Program cu subvenţii diferenţiate pentru zona montană. Se
oficializează Delimitarea zonei montane, Strategia dezvoltării zonei montane şi Legea Muntelui. Se concepe un Program complex pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane, din care se vor aplica doar mici
fragmente.
− În 2003, România devine membră a Parteneriatului Montan Internaţional.
Se formează un Consiliu Naţional al Muntelui.
− Se înfiinţează prin H.G. Comitetul Interministerial şi 28 de comitete
judeţene ale muntelui. Se creează Forumul Montan din România (ONG)
care devine membru în Parteneriatul Montan (ONU-FAO), reprezentând
societatea civilă.
− În 2005, Agenţia Naţională a Zonei Montane este redusă la nivelul unui
mic birou.
− Se acordă unele subvenţii diferenţiate care rămân însă în sfera paleativă.
− Un progres real se realizează totuşi în domeniul turismului rural şi
agroturismului montan, cu peste 4000 de pensiuni în 2006.
− Un parteneriat public – privat (MEdC – FMR) se finalizează cu decizia de
a se crea nouă şcoli de agricultură montană, în anul 2007.
− O nouă iniţiativă parlamentară, pluripartinică, pentru reconsiderarea
Agenţiei Naţionale a Zonei Montane a fost adoptată de Parlament
la 22 mai, 2007.
Din descrierea, sumară, a unor evoluţii privind muntele şi tranziţia, care
reflectă un zbucium intens şi o confruntare disproporţionată a unor “conştiinţe
treze” de primă linie cărora li s-au alăturat tot mai multe personalităţi ale lumii
ştiinţifice, cu o birocraţie slab competentă şi responsabilă şi cu interese de diverse
naturi, se cer trase şi unele ÎNVĂŢĂMINTE care să folosească în viitor.
• S-a evidenţiat că nu se poate “sări” peste etape, după cum şi tentativa
de copiere a unor modele occidentale poate deveni riscantă – diferenţierile fiind date de climă, nivelul dezvoltării tehnologice, structurile agrare
şi administrative, tradiţii şi nuanţe culturale, mentalităţi, în ultimă instanţă
evoluţia depinzând de capacitatea de receptare şi de voinţa locuitorilor
munţilor.
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• Munţii României se află într-o etapă apropiată de cea a Europei Occidentale a anilor 1950-1960, dar într-o conjunctură istorică diferită, cu
mari schimbări, care cer un efort special de adaptare şi o eşalonare
judicioasă.
• Doar o abordare armonioasă, realistă, pe baze ştiinţifice, crearea şi
multiplicarea modelelor experimentate şi refuzul exclusivismelor, evitarea
evoluării spiritului de competiţie în contextul inegalităţii şanselor, pot
conduce la durabilitatea soluţiilor.
Experienţa “tranziţiei” ne-a arătat clar că proiectarea unui viitor al dezvoltării
durabile în Carpaţii României şi accelerarea vitezei de reducere a decalajelor faţă
de alte ţări ale UE este posibilă, dar necesită structuri instituţionale specializate
şi înzestrate cu profesionişti competenţi şi suficienţi, un aport consistent şi
permanent din sectorul neguvernamental şi implicarea structurilor administrative
locale, dar mai ales participarea activă a generaţiei tinere de producători montani.
SPRE O STRATEGIE
“POST – ADERARE” A DEZVOLTĂRII DURABILE A ZONEI MONTANE
Includerea în Programul de Cercetare pe 2007 al Institutului Naţional de
Cercetări Economice al Academiei Române a temei “Studiu comparat al
strategiilor europene privind zonele montane”, cu privire specială la Carpaţii
româneşti, nu are în vedere doar motivaţia lărgirii orizontului cunoaşterii şi
contribuirii la edificarea ştiinţei “montanologia” (de sorginte românească) – ci şi
intenţia de a se construi o schiţă de Strategie “post – aderare” a dezvoltării
durabile a zonei montane eliberată de constrângerile austerităţii mijloacelor,
îmbogăţită atât cu experienţa europeană, cât şi cu cea românească acumulată în
condiţiile “tranziţiei”, cu dominanta conceptului de durabilitate, dar acum şi sub
presiunea consecinţelor schimbărilor climatice, evoluţiei demografice şi mutaţiilor
intervenite prin acumulările de “masă critică” generate de efecte economice,
sociale şi de mediu, din ultimul deceniu.
Diferenţierile de ordin geo-climatic, nivel de dezvoltare tehnologică şi în
general, de tradiţii şi mentalităţi, nuanţe culturale, impun un efort atent de informare şi selecţie şi de raportare la realităţile din Carpaţii României, cu o justă eşalonare pe etape previzibile şi peste care nu se poate “sări” decât cu asumarea de
riscuri.
Punctul de plecare – îl va reprezenta, în mod necesar, alinierea la orientările documentelor de la Johannesburg – Agenda 21, Cap. XIII privind dezvoltarea
montană durabilă, care sunt o sursă pentru identificarea posibilităţilor de
dezvoltare.
Se conturează din start faptul că principalele enunţuri vor avea în vedere:
socialul, afectat de o economie fragilă şi în suferinţă; economia agricolă, cu
accent pe conservarea creşterii animalelor şi menţinerea zonei verzi, cu
ameliorarea florei naturale furajere, bazată pe calitatea produsului montan;
mediul natural montan şi nevoia de refacere şi menţinere a sensibilului echilibru
agrosilvic; educaţia specifică – ca pilon al dezvoltării durabile, conservarea,
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consolidarea şi dezvoltarea identităţii culturale; un mecanism legislativ, organizatoric şi fiscal care să asigure, prin politici diferenţiate, o evoluţie armonică şi
durabilă.
Sunt de luat în considerare impacturile antropice care prin dezvoltarea
tehnologică şi cercetare ştiinţifică talonate de acţiuni educative pot influenţa în
bine calitatea vieţii montane. Progresele montanologiei moderne, ştiinţifice,
tehnice, biotehnologice, structurează aspecte ecologice, economice, sociale,
legislative şi manageriale ce pot genera efecte favorabile ale impacturilor
antropice în zonele montane, evidenţiind şi efectele negative.
În procesul globalizării, dezvoltarea montană durabilă bazată pe o economie
specifică, pe managementul performant al spaţiului natural şi resurselor umane
endogene, generează calitate şi efecte benefice de sanogeneză întrucât dezvoltă
biodiversitate utilă societăţii umane.
• Pentru construirea unei strategii durabile este mai întâi necesară o
viziune justificată şi concretă, bazată pe realităţi, tradiţii, aspiraţii şi nevoi
perene.
Pentru Carpaţii României, viziunea acceptabilă este cea de continuitate
tradiţională prin munţi locuiţi de comunităţi endogene ale căror exploataţii
ocupă dispersat teritoriul montan, utilizând intensiv energiile regenerabile –
gravitaţională, hidraulică, eoliană, animală, umană.
Modelul de urmat – în mod selectiv şi adaptat este cel alpin (austriac,
elveţian, italian, francez) prin care s-a asigurat un grad satisfăcător de populare
umană a munţilor până la altitudini permisibile, cu valorificarea în forme durabile şi
prin bune practici a resurselor montane regenerabile.
Direcţiile de înaintare sprijinite pe tradiţiile selectate şi modernizate ale
gospodăriei montane familiale, vizează menţinerea unei agriculturi ecologice,
bazată pe flora furajeră a pajiştilor naturale montane şi pe o încărcătură echilibrată
cu animale rumegătoare – bovine, ovine, caprine – în armonie perenă şi reciproc
concesivă cu pădurea montană.
În politica derivată din strategie, se va lua în considerare faptul că foarfeca
dintre mica agricultură montană şi marea agricultură mecanizată se deschide prin
progresul tehnologiilor agricole – fiind nevoie de politici agrare diferenţiate care
iau în considerare inclusiv realizările culturale ale agriculturii montane, iar
cofinanţarea comunitară trebuie să fie mai consistentă.
Strategia – trebuie să răspundă nevoii de trecere de la economia de
subzistenţă la economia de piaţă, nevoii de a se putea continua viaţa oamenilor
în munţi, care nu permite simplificarea raporturilor sociale şi să ţină cont de
aspectul că structura urbanistică nu este transferabilă în ruralul montan deoarece
nu conservă agricultura care reprezintă “viitorul întregii vieţi social-economice
din ruralul montan”.
Un principiu de urmat este cel al recunoaşterii de către comunităţi a
serviciilor publice ale gospodăriei(fermei) montane care nu pot fi plătite pe
piaţă, prin plăţi compensatorii.
Introducerea/mărirea subvenţiilor pentru investiţii în agricultura montană,
utilizarea primelor prin plăţi directe pe cap de animal – întrucât prin reducerea
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creşterii animalelor se distruge şi baza pentru turism, cu pagube cauzate întregii
economii, sunt aspecte de luat în considerare.
Strategia şi prevederile unei Legi a Muntelui derivată din aceasta – îşi vor
propune stabilirea unei legături intrinseci între dezvoltarea economică si protecţia
mediului, cu atenţie specială pentru turism şi oferirea unui cadru complet pentru
integrarea a diferite politici sectoriale, cu preocupări principale pentru crearea
solidarităţii naţionale în vederea compensării handicapurilor naturale şi luarea în
considerare a trăsăturilor montane specifice.
Între OBIECTIVELE strategiei care se conturează de la început, se regăsesc:
• Recunoaşterea explicită a zonei montane şi a specificului acesteia, cu
crearea responsabilităţii sociale pentru destinul zonei montane;
• Consolidarea, dezvoltarea durabilă şi prosperitatea gospodăriei/fermei
familiale montane – prin agricultură, produse de calitate şi pluriactivitate;
• Conservarea şi ameliorarea bunurilor agricole, în special a florei
furajere din pajiştile naturale şi a raselor de bovine, ovine, cabaline – “de
tip montan”; menţinerea şi modernizarea activităţilor agricole specifice,
de bază;
• Exercitarea rolului reglator al statului pentru protejarea producătorilor
agricoli montani prim măsuri de prevenire a acţiunilor spoliatoare şi a
unui climat de concurenţă loială, în baza calităţii produselor montane şi
prin crearea şi sprijinirea sistemului asociativ-cooperatist;
• Asigurarea calităţii vieţii populaţiei rurale montane prin crearea sau
modernizarea infrastructurilor şi echipamentelor, crearea de noi locuri de
muncă şi surse de venit în turism, industrii nepoluante, servicii ş.a.,
combaterea sărăciei şi exodului tineretului agricol;
• Protejarea mediului montan prin conservarea pădurii şi asigurarea
echilibrului agrosilvic;
• Dezvoltarea turismului montan, în mod special a agroturismului şi a
industriilor mici şi mijlocii, nepoluante, bazate pe resurse locale;
• Instituirea unui sistem educaţional adaptat specificităţii ruralului
montan – la nivel şcolar şi pentru instruirea continuă a adulţilor, prioritar
a tinerilor producători agricoli;
• Protecţia, conservarea şi refacerea patrimoniului natural al zonelor
de interes ştiinţific şi a patrimoniului cultural – istoric;
• Crearea/ameliorarea cadrului instituţional guvernamental şi
neguvernamental, organizatoric şi legislativ specializat pentru zonele
montane.
Pentru punerea în funcţiune a unei Strategii de dezvoltare montană
durabilă, oficializată, devin necesare instrumente şi mijloace între care:
• Delimitarea oficială a zonei montane, aliniată la criteriile stabilite de
Comisia Europeană (obiectiv materializat);
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• O Lege a Muntelui ca suport legal pentru punerea în operă a Strategiei
(prin amendarea Legii Muntelui/2004);
• Un Program de dezvoltare multisectorială durabilă a zonei montane cu
accent pe agrorural, mediu şi educaţie, adaptat specificităţii montane şi
eşalonat pe etape multianuale, cu asigurarea finanţărilor şi continuităţii;
• Un mecanism eficient de încurajare şi de stimulare a sentimentului de
siguranţă socială de stabilitate şi şansă pentru generaţiile tinere de
producători agricoli montani, ca prioritate, concretizat prin facilităţi
fiscale şi subvenţii compensatorii;
• O instituţie guvernamentală – ca Agenţia Naţională a Zonei Montane –
înzestrată cu mijloace şi autoritate şi cu o bază piramidală profesională
suficientă prin care să se asigure consultanţă calificată, elaborarea
proiectelor de dezvoltare şi formarea continuă a tinerilor agricultori
montani;
• Un Fond Naţional de susţinere a muntelui, după experienţa
europeană, prin care să se accelereze dezvoltarea prin proiecte locale.
• Organizaţii profesionale puternice de agricultori de munte prin care
să se ofere servicii concrete, să se creeze un sistem asociativ –
cooperatist capabil să realizeze mărci locale de calitate şi să reprezinte
alternativa pentru crearea unei concurenţe loiale cu sistemul capitalist
excesiv de tip monopolist;
• O societate civilă “pro-munte” organizată neguvernamental care să
militeze permanent în favoarea politicilor montane şi să contribuie, în
parteneriat cu guvernul la acte de creaţie durabilă în montan.
În ultima analiză în cauză nu se află doar economia montană ci un act de
cultură montană asimilabil altor culturi montane europene, iar în faţa provocărilor
globalizării şi mutaţiilor climatice şi demografice ale secolului XXI, vor putea
rezista doar acele culturi care se vor organiza eficient.
Societatea românească are şansa de a urma exemplul ţărilor cu munţi din
Uniunea Europeană prin recunoaşterea rolului agricultorilor de munte ca furnizori
de servicii neremunerate: gardieni de mediu, amelioratori de peisagii, conservatori
ai tezaurului cultural, furnizori de sănătate pentru citadini. Trebuie înţeles faptul că
gospodăria montană nu poate fi rentabilizată doar după criterii de producţie,
ca la câmpie, din cauza factorilor limitativi legaţi de stări naturale iar importanţa
unor economii rurale montane sănătoase depăşeşte cu mult raţiunile strict
economice.
• Carpaţii României – aflaţi la o răscruce a istoriei lor, au nevoie astăzi, mai
mult ca oricând, de solidaritatea membrilor noii familii a Uniunii Europene
din care România face acum parte integrantă, pentru salvarea şi punerea în
valoare perenă a marilor lor resurse, în interesul tuturor. O colaborare
fertilă, schimb de informaţii utile şi de experienţă cu mediile academice,
ştiinţifice, din ţările cu munţi din Uniunea Europeană ne va putea fi deosebit
de folositoare pentru procesul elaborării studiului şi al construirii unei
strategii cât mai realiste.
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• Muntele fiind o zonă de interferenţă a unor preocupări majore din domeniile
agrozootehnice, silvice, turistice, industriale şi de confluenţă a preocupărilor
social-culturale, educaţionale şi de sănătate – comunitatea ştiinţifică trebuie
să se implice pentru finalizarea obiectivelor dezvoltării durabile.
La o astfel de cercetare complexă sunt invitate să participe şi să contribuie
institute şi centre de cercetare, structuri universitare, acoperitoare pentru aspectele economice, sociale şi culturale din Carpaţii României cu multiple diferenţieri
locale care se cer cercetate şi cunoscute pentru o justă planificare a viitorului.
Muntele românesc, cu bogăţia resurselor sale şi minunaţii săi oameni demni
ne oferă poate o ultimă şansă de a ne integra în Uniunea Europeană fără a ne
abandona identitatea, cu afirmarea aspiraţiilor fără mândrii artificiale, ca prezenţă
utilă şi necesară într-o Europă reunită prin idealuri comune.
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SCHIŢA unui CONCEPT de SISTEM MONTAN ROMÂNESC
DESTINAT DEZVOLTĂRII DURABILE
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