
In data de 14.01.2021 in cadrul ICDM Cristian Sibiu a avut loc Seminarul  on-
line  cu titlul : “ Rolul cercetării științifice privind reconsiderarea importanței 

zonei montane în România prin valorizarea transhumanței, a patrimoniului 

material și imaterial” 
  La seminar au participat  din partea ASAS : 
- Prof. Univ. Emerit Dr. Ing. Dr. h. c. Valeriu TABĂRĂ, Președinte al 

Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” 

- Prof. Dr. Ing. Ioan JELEV, Vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și 

Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” 

care au prezentat un cuvânt de deschidere la începutul seminarului, subliniind 

importanța cercetării în  agricultura  și societatea actuală  şi prezentând cateva idei 

prețioase pentru activitatea agriculturii românești și a cercetarii din acest domeniu. 

  

        Lucrarile seminarului  on-line au fost conduse de catre     

Dr. Ing. Mariana RUSU, Director Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Montanologie Cristian - Sibiu  
Moderatorul actiunii a fost DR. ING.  CS III ȘTEF TIBERIU,  

iar Suport editorial / tehnic:   ING. IT   CP III FLUERARU ADRIAN din cadrul 

ICDM Cristian Sibiu.  

 

Lucrările prezentate au fost după cum urmează : 

 

 

 1. 

Dr. Ing. Robert SZEP (Institutul de Cercetare – Dezvoltare 

pentru cinegetică și resurse montane Miercurea Ciuc): Impactul 

ozonului troposferic asupra ecosistemelor montane în condițiile 

schimbărilor climatice 

2. 
Expert antreprenoriat  Luminița Mariana CSISZAR (AGROM-

RO): Legea muntelui, gură de oxygen pentru zona montană 

3. 

Dr. Ing. Teodor MARUȘCA (Institutul de Cercetare pentru 

pășuni și pajiști Brașov): Pastoralismul de la tradiția românească 

la modernitatea europeană 

4. 

Dr. Ing. Mariana RUSU (Director Institutul de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu): Valențele 

spirituale ale agriculturii în etnogeneza poporului roman – 

agricultura carpatică de înălțime și condițiile ei specifice 

5.  

Dr. Ing. CS III Tiberiu ȘTEF (Dr. Ing. CS III Institutul de 

Cercetare – Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu): 

Oieritul – parte componentă a patrimoniului montan românesc 

6.  

Biolog Sonia POPA (Agenția Națională a Zonei Montane) 

Măriuca ROȘIANU (Centrul de Dezvoltare Montană Vaideeni) : 

Produsul montan – prezent și perspectivă în lanțul alimentar 

integrat. Studiu de caz județul Sibiu 



7. 

Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan PĂDEANU (Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului); Ing CS I Maria 

SAUER (Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea 

Ovinelor și Caprinelor Caransebeș); Dr. Ing Ioan SAUER 

(Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și 

Caprinelor Caransebeș); Dr. Econ. Daniela VULUȘESCU           

(Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și 

Caprinelor Caransebeș); Asistent de Cercetare Științifică 

Mihaela ALBULESCU (Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare 

pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș);  Conf. 

Octavian Sorin VOIA ( Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului): Efectul berbecilor 

genitostimulatori asupra indicilor de reproducere la rasa Țurcană 

8. 

Dr. Med. Vet. Gheorghiță DUCA (Dr. Med. Vet. Institutul de 

Cercetare – Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu): 

Evoluția și dinamica transhumanței în contextul epidemiologic și 

legislativ actual 

 

Încheierea lucrărilor Seminarului științific a fost precedată de discuții și comentarii 

ale participanților referitoare la lucrările prezentate și probleme de actualitate ale 

agriculturii și cercetării românești din acest domeniu. 

S-a conturat pregnant rolul cercetării științifice în dezvoltarea spațiului rural montan 

prin lucrările prezentate în cadrul conferinței, lucrări de înaltă valoare științifică. 

Agricultura montană și păstoritul cu valențele materiale și spirituale care privesc 

destinul satului românesc de munte, matricea spiritual a neamului, dar și obligația 

de a renveni cu noi cercetări și considerații în vederea lămuririi acestui subiect.  

În perspectiva schimbărilor climatice, protejarea mediului înconjurător trebuie 

integrată într-o strategie  ecologică globală, care să îmbrace un cadru legislativ, dar 

și unitar în plan regional și european . 

 Conducerea ASAS a felicitat conducerea ICDM pentru mesajul transmis prin 

seminarul științific organizat  locuitorilor zonei montane și a sugerat ca în colaborare 

cu alte instituții de profil să extindă activitatea de cercetare științifică și transferul de 

progres tehnologic în această zonă de mare importanță, de interes național și 

internațional, zona Carpatică a țării noastre. În relație cu celelalte institute, centre și 

stațiuni specializate, ICDM ocupă o poziție centrală ce poate constitui, prin 

realizarea unor parteneriate cu acestea, un centru de mare interes și importanță în 

programele de cercetare și dezvoltare tehnologică.  

Toată tematica seminarului demonstrază diversitatea activităților din ruralul montan 

și totodată multiplele conexiuni pe care le deținem în prezent și pe care le putem 

dezvolta în viitor.  

 


