STRATEGIA INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MONTANOLOGIE CRISTIAN, SIBIU
pentru perioada 2021 – 2027 -rezumat

INTRODUCERE

Context actual:

A)

PRIORITĂȚI ALE COMISIEI EUROPENE PENTRU UE 2019-2024

Prioritate 1 / Pactul ecologic european -2030-2050
Primul continent neutru din punctul de vedere climatic
Domenii de politică








Energie curată-Oportunități pentru surse alternative și mai curate de energie
Industrie durabilă-Modalități de a asigura cicluri de producție mai durabile, care respectă mai mult mediul
înconjurător
Construcții și renovare-Nevoia ca sectorul construcțiilor să devină mai curat
Mobilitate durabilă-Promovarea unor mijloace de transport mai durabile
Biodiversitate-Măsuri menite să protejeze ecosistemul nostru fragil
De la fermă la consumator-Modalități de a asigura un lanț alimentar mai durabil
Eliminarea poluării-Măsuri menite să reducă poluarea rapid și eficient

Prioritate 2 / O economie în serviciul cetățenilor
Să promovăm echitatea și prosperitatea socială

Domenii de acțiune
O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă-Să combinăm stabilitatea cu echitatea și cu
responsabilitatea democratică
 Piața internă-O piață internă mai profundă și mai echitabilă
 Locuri de muncă, creștere economică și investiții-Impulsionăm investițiile și creăm locuri de muncă
 Semestrul european-Evaluarea conformității cu normele economice ale UE și coordonarea politicilor
economice din toate țările UE în cadrul unui ciclu anual.
 Stimularea creării de locuri de muncă-Ajutăm întreprinderile și consumatorii europeni să facă tranziția către o
utilizare mai durabilă a resurselor.
Prioritate 3 / O Europă pregătită pentru era digitală


Să le punem la dispoziție cetățenilor o nouă generație de tehnologii
Domenii de acțiune






Protecția datelor - Reformăm normele în materie de protecție a datelor pentru a le oferi cetățenilor mai mult
control asupra datelor lor cu caracter personal și pentru a ajuta întreprinderile. Încercăm să ne asigurăm că și
țările terțe protejează datele personale ale cetățenilor UE.
Facilitarea accesului consumatorilor și al întreprinderilor la produse și servicii on-line- Încurajăm comerțul online, dincolo de frontiere.
Un mediu în care rețelele și serviciile digitale se pot dezvolta- Elaborăm norme care să țină pasul cu
tehnologia și să sprijine dezvoltarea infrastructurii.
Transformarea sectorului digital în factor de creștere economică- Încurajăm economia, întreprinderile și forța
de muncă să valorifice la maximum avantajele digitalizării.

Prioritate 4 / Promovarea modului nostru de viață european
Să ne protejăm cetățenii și valorile
Domenii de acțiune


Uniunea securității- Agenda europeană privind securitatea își propune să consolideze capacitatea UE de a
reacționa mai ferm, mai amplu și mai bine coordonat la amenințările legate de terorism și criminalitate
informatică.









Cooperare judiciară- Colaborăm în materie penală, în spiritul încrederii reciproce, pentru a combate traficul de
persoane, contrabanda și corupția. Creăm un spațiu european de justiție prin conectarea sistemelor juridice
naționale, pentru a le face viața mai ușoară cetățenilor și întreprinderilor.
Drepturi fundamentale- Protejăm statul de drept și drepturile fundamentale, finalizând aderarea UE la
Convenția europeană a drepturilor omului și asigurându-ne că toate propunerile Comisiei respectă Carta
europeană a drepturilor fundamentale. Directiva privind combaterea discriminării luptă împotriva discriminării
și promovează egalitatea de gen.
Protecția consumatorilor- Protejăm consumatorii și încercăm să le sporim puterea de a acționa, prin măsuri
de îmbunătățire a siguranței lor în ceea ce privește bunurile, serviciile și alimentele. Sprijinim mai buna
informare a consumatorilor. Îmbunătățim aplicarea normelor de protecție a consumatorilor și adaptăm
legislația în domeniu în funcție de evoluțiile din sectorul digital.
Migrația- Către o agendă europeană privind migrația

Prioritate 5 / O Europă mai puternică pe plan internațional
Să ne consolidăm poziția de lider la nivel mondial
Domenii de acțiune










Politica externă- UE menține relații diplomatice cu aproape toate țările din lume. A încheiat parteneriate
strategice cu principalii actori internaționali, colaborează intens cu țările emergente și a semnat acorduri
bilaterale de asociere cu mai multe țări vecine.
Politica europeană de vecinătate- Politica europeană de vecinătate (PEV) are scopul de a stabiliza regiunea
din punct de vedere politic, economic și al securității. Stabilitatea UE se bazează pe democrație, respectarea
drepturilor omului și statul de drept, valori universale pentru care PEV va continua să pledeze.
Cooperare internațională și dezvoltare- Prin politica sa de cooperare pentru dezvoltare, UE contribuie la
reducerea sărăciei în lume și la dezvoltarea durabilă pe toate planurile – economic, social, de mediu. În
același timp, promovează democrația, statul de drept, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului.
Ajutor umanitar și protecție civilă- UE acordă ajutor umanitar în funcție de nevoile populației afectate de
dezastre, în special ale persoanelor cele mai vulnerabile. În caz de catastrofe, oriunde în lume, UE
coordonează asistența acordată de statele membre în domeniul protecției civile.
Politica comercială- Prin politica sa comercială, UE stabilește o direcție pentru comerț și investiții în interiorul
și în afara UE. Pentru că influențează direct viețile cetățenilor, politica este elaborată în urma consultării




acestora și reflectă, astfel, valorile și interesele societății europene în ansamblul său. UE își propune să ajute
întreprinderile să valorifice oportunitățile de la nivel mondial și să stimuleze creșterea economică, ocuparea
forței de muncă, investițiile și competitivitatea în UE.
Securitate și apărare- Politica de securitate și apărare comună are scopul de a ajuta UE să prevină și să
gestioneze mai bine crizele, prin dezvoltarea capabilităților civile și militare.
Extinderea UE- O investiție în pace, securitate și stabilitate în Europa: perspectiva aderării la UE are un
puternic efect de transformare asupra țărilor vizate, generând schimbări democratice, politice, economice și
societale pozitive.

Prioritate 6 / Un nou elan pentru democrația europeană
Să ne promovăm, protejăm și consolidăm democrația
Domenii de acțiune



Viitorul Europei- Contribuția Comisiei la definirea Conferinței privind viitorul Europei — o dezbatere publică
deschisă, incluzivă și transparentă
O mai bună legiferare- O mai bună legiferare înseamnă politici și reglementări concepute în așa fel încât să-și
atingă obiectivele în cel mai eficient și mai eficace mod cu putință.

B)

Propunerile UE pentru PAC 2021- 2027

ABORDAREA UE
Cele 9 obiective ale viitoarei PAC sunt:








să
să
să
să
să
să
să

le asigure fermierilor un venit echitabil
amelioreze competitivitatea
restabilească echilibrul de putere în lanțul alimentar
combată schimbările climatice
protejeze mediul
conserve peisajele și biodiversitatea
sprijine reînnoirea generațională




să ajute la dinamizarea zonelor rurale
să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea

Pentru a atinge aceste obiective ale PAC (și altele), fiecare stat membru va elabora un „plan strategic PAC”. În
planul său, fiecare stat membru va analiza situația de pe teritoriul său din punctul de vedere al punctelor tari,
al punctelor slabe, al oportunităților și al amenințărilor (SWOT) – precum și nevoile aferente – în ceea ce
privește aceste obiective. Planul va stabili ținte cuantificate, în funcție de obiective, și va concepe „intervenții”
(tipuri de acțiuni) pentru atingerea lor, pe baza unei palete predefinite la nivelul UE. Comisia va aproba planul
atunci când va fi mulțumită de calitatea acestuia. Va fi monitorizat progresul anual în raport cu țintele, iar planul
va fi ajustat dacă va fi necesar. Această abordare globală se va aplica pentru prima dată ambilor „piloni” ai
PAC.

Fiecare stat membru va trebui să arate în planul său în ce fel, urmărind obiectivele PAC, va contribui și la
atingerea obiectivelor diverselor dispoziții ale legislației UE din domeniul mediului și al climei (în ceea ce
privește biodiversitatea, calitatea apei și a aerului, emisiile de gaze cu efect de seră, energia și pesticidele),. În plus,
la elaborarea planului PAC, fiecare stat membru va ține cont de analiza și de recomandările deja formulate în cadrul
acestei legislații (de exemplu, de analiza privind calitatea apei în lacuri, râuri și apa subterană).

STIMULAREA INOVĂRII
Viitoarea PAC va încuraja investițiile mai mari în cercetare și inovare și, totodată, va ajuta fermierii și
comunitățile rurale să profite de rezultate. Investiții preconizate la nivelul UE în cercetare și inovare prin
programul Orizont Europa: alimentație, bioeconomie,resurse naturale, agricultură, pescuit, acvacultură și
mediu. Deasemenea transferul de cunoștințe va fi esențial. Serviciile de consiliere agricolă din cadrul PAC și

rețeaua de date privind sustenabilitatea exploatațiilor agricole vor avea un rol primordial în sprijinirea agricultorilor
în cadrul acestui proces de tranziție.
Comisia Europeană a propus alocarea a 10 miliarde EURO din programul Orizont Europa pentru cercetare și
inovare în domeniul alimentar, agricol, al dezvoltării rurale și al bioeconomiei. Parteneriatul european pentru inovare
în domeniul agriculturii (PEI-AGRI) va continua să concentreze sursele de finanțare ale programului Orizont Europa
și ale programelor de dezvoltare rurală pentru a stimula competitivitatea și sustenabilitatea agriculturii și
silviculturii.

Sisteme mai solide de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), prin care se sutine inițierea și dezvoltarea
proiectelor de inovare, difuzarea rezultatelor și folosirea lor.

Includerea strategiilor naționale AKIS în planurile strategice ale PAC, așa cum prevede articolul 102 din propunerea
d e regulament de stabilire a unor norme de sprijin pentru planurile strategice care urmează să fie elaborate de
țările UE în cadrul PAC, va stimula structurarea și organizarea ecosistemului național de inovare.

Strategiile AKIS de succes au patru seturi principale de acțiuni:
1. consolidarea fluxurilor de cunoștințe și a legăturilor dintre cercetare și practică
2. consolidarea tuturor serviciilor de consiliere pentru fermieri și susținerea unei bune comunicări între acestea
în cadrul AKIS
3. consolidarea inovării interactive care reunește mai multe teme și mai multe țări
4. sprijinirea tranziției digitale în agricultură.

C)

ZONA MONTANĂ ÎN ROMÂNIA

Criteriile de delimitare a zonei montane astăzi în România sunt cele reglementate de Regulamentul CE nr.
1698/2005 art. 36a și Regulamentul CE 1257/1999 art. 18:
 unităţile administrativ-teritoriale (UAT) situate la altitudini medii ≥600 m;
 UAT situate la altitudini medii între 400 – 600 m şi care au o pantă medie ≥15%.

Nr. UAT

27 JUDEȚE cu zonă montană, 658 UAT cu 3.520 SATE

20,68 %

Populaţie

3.354.041 locuitori

15,08 %

Suprafaţa totală ZM

71.381,48 km2

29.94 %

Suprafaţa agricolă totală
ZM

2.738.428 ha

18,72 %

Exploatații agricole

815.000 exploatații agricole, din care 254.348 înscriși în RUI

anul 2016

Fond funciar

7,3 mil. ha, din care: ~ 4.000.000 ha suprafață forestieră și
2.738.428 ha suprafață agricolă

Terenuri arabile

528.046 ha

5,62%

Pășuni

1.232.415 ha

37,66 %

Fânețe

930.538 ha

59,79 %

Bovine

653.069 capete

28,54%

Ovine

2.753.399 capete

21,97%

Caprine

255.572 capete

13,40%

Suine

260.054 capete

1,44%
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0,0

Sursa: Agenția Nationala a Zonei Montane
264202,4

269124,6

107796,4

177545,4

178229,3

183374,3

188872,5

224798,9

233263,2

241913,7

251965,1

255846,2

100000,0
322411,9

334920,9

344247,0

200000,0

9613,3

10158,4

516839,7

610085,3

558401,5

386413,3

446273,3

405302,4

495172,6

471452,4

852171,8

890498,6

774716,7

759302,6

661976,3

671077,7

682259,4

542989,9

667126,4

576393,4

485539,1

370737,1

589889,0

535263,8

536163,2

624157,4

630485,5

706204,6

Total suprafață (HA) la nivel de județ din Zona Montană vs.
Total suprafață (HA) Zona Montană

42998,2

77309,5

78234,6

300000,0

308214,6

400000,0

378456,0

500000,0

448755,2

600000,0

532962,8

900000,0
856822,4

1000000,0

540103,7

700000,0
663577,9

800000,0

618365,1

Total suprafață (HA) județ din Zona Montană
Total suprafață (HA) Zona Montană

600000

Populația zonei montane pe județe - 2016

500000

400000
300000

200000
100000

0

2…

Sursa: Agenția Nationala a Zonei Montane

Sursa: Agenția Nationala a Zonei Montane

Sursa: Agenția Nationala a Zonei Montane

Sursa-cercetarea ment.ant.Nicula și alții,2017

Sursa: Tempo Online-Institutul Naţional de Statistică,Nicula și alții,2017

Sursa: Tempo Online-Institutul Naţional de Statistică,Nicula și alții, 2017

Sursa: Tempo Online-Institutul Naţional de Statistică, Nicula și alții, 2017

ICDM Cristian, Sibiu:

„ CERCETARE, DEZVOLTARE, FORMARE SI INOVARE IN MUNTE
!”

Misiunea ICDM Sibiu:

Desfășurarea de activități de cercetare, dezvoltare, formare si inovare pentru a răspunde nevoilor majore ale
societății,de a extinde cunoașterea în domeniul dezvoltarii zonei montane și a celor înrudite, prin cercetare-inovare,
formare profesională, consiliere cat și prin dezvoltarea și furnizarea de servicii de calitate
Viziunea ICDM Sibiu:

1. Schimbarile climatice - Protejarea mediului inconjurator - Prezervarea biodiversitatii
2. Tranzitia digitala- ameliorarea accesului online la bunuri și servicii digitale -un mediu în care serviciile de rețele
digitale să poată prospera - transformarea sectorului digital într-un motor al creșterii economice
3. Bioeconomie circulara durabila- in folosul societatii, mediului inconjurator si al economiei nationale.

STRATEGIA
INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MONTANOLOGIE CRISTIAN,
SIBIU pentru perioada 2021 - 2027

Obiectivul
general

ICDM CRISTIAN, SIBIU contribuie la dezvoltarea generală a comunităţilor
montane din Romania şi la sprijinirea populaţiei acestor zone în vederea
respectarii princiipiilor de Durabilitate – conditii mai bune de trai precum si
pentru sanatatea si bunastarea tuturor, Competitivitate – ce permite
dezvoltarea economiei proprii în context regional, national si international,
promovarea unui sector privat productiv si competitiv, Sprijin financiar –
putere financiara care sa faciliteze accesul la o varietate de surse financiare
pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare, O buna administrare –
reactie eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin responsabilizarea
autoritatilor locale/nationale si parteneriatul cu societatea civila, capabile în a
susţine, a apara şi promova interesele zonei montane.

 Sprijinirea dezvoltării economice, sociale şi ale mediului inconjurator a
comunităţilor montane,
 Promovarea produselor montane de calitate,
 Pregatirea comunitatilor montane pentru noul PAC si Pactul ecologic

Obiectivele

european-noua strategie de creștere a UE-«De la ferme à la table»:

specifice

concevoir un système alimentaire juste, sain et respectueux de
l’environnement,
 Realizarea de programe, proiecte si atragerea surselor de finanţare in
favoarea ICDM si a comunitatilor montane,

 Facilitarea schimburilor de experienţă şi crearea de legături de tip
parteneriat între instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale implicate
în dezvoltarea zonelor montane .
R1: Organizarea interna si externă a ICDM Cristian, Sibiu;
R2: Dezvoltarea durabilă a comunităţilor montane
R3: Crearea unor mărci locale de produse din zona montană
R4: Susţinerea înfiinţării structurilor asociative in zona montana
Rezultate

R 5: Furnizarea de servicii de animare rurala, consiliere, formare

aşteptate

profesionala si instruire pentru zona montana
R 6: Colaborari şi parteneriat în programe de dezvoltarea montană

Perioada

2021 – 2027

Metoda

Cadrul logic

PROPUNERI
privind formularea Strategiei de cercetare-dezvoltare

a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie
Cristian-Sibiu
DIRECTIILE DE ACTIUNE:
- Studii si programe de dezvoltare a infrastructurii in zona montana;
- Studii de organizare si management pentru serviciile de asistenta specializata si privind
organizatiile profesionale ale agricultorilor;
-Studii de marketing integrat pentru valorificarea produselor agricole, artizanale si altor
produse traditionale, din zona montana;
-Cercetari interdisciplinare privind organizarea structurilor economice in zona montana filiere agroalimentare si agroindustriale, pentru aprovizionarea exploatatiilor agricole si pentru
prelucrarea si comercializarea produselor (cooperatia agricola montana);
-Studii pentru dezvoltarea serviciilor in ruralul montan;
-Studii pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare a exploatatiilor agricole,
asociatiilor, localitatilor, bazinelor, (vailor), regiunilor montane pe masivi muntosi si a asamblul ui
zonei montane; studii pentru formularea politicilor agricole, peisajelor si speciilor amenintate,
avandu-se in vedere in mod special rolul si viitorul ariilor protejate;
- mentinerea agriculturii in spatiul montan, datorita multiplelor functii de pro ductie si de
gestiune a spatiului pe care si le pot asuma gospodariile taranesti;

-impactul turismului si activitatilor , complementarea acestuia asupra mediului montan si
promovarea agroturismului ca forma de turism favorabila protectiei mediului;
-Institutul de Montanologie are misiunea de a desfasura si coordona activitatea de cercetare
stiintifica montana si de a difuza rezultatele obtinute;
-activitatea Institutului de Montanologie-Sibiu are ca scop dezvoltarea durabila, socioeconomica, a zonei montane.
STATIUNILE DE CERCETARI MONTANE PE MASIVI MUNTOSI
Rol: Reprezinta antenele teritoriale ale Institutului de Montanologie - ancorate in realitatile
concrete economice, sociale si de mediu-din teritoriul montan.
- Totodata constituie infocentre specializate - in raspandirea cunostintelor utile privind punerea
in valoare a resurselor muntelui si de formare a unei culturi montane.
-Organizarea la nivel de masivi este preconizata din cel putin doua motive: - pot fi cuprinse
caracteristicile geo-climatice si traditionale ale intregii zone montane;
- austeritatea economica si evolutia economiei pe urmatorii 10 ani, ne obliga la o
limitare la strictul necesar.
La nivelul tarii sunt luati in considerare 7 mari masivi ce includ teritoriul montan a 3-4 judete:
MODUL -pentru organizarea unei statiuni de cercetari montane

(INFOCENTRU)
Functii:
- cercetare - dezvoltare
- transfer de tehnologie (Know-how) in gospodariile private (extension);
- model reproductibil, integral sau partial, prin formele construite: (locuinta, grajd, mecanizare,
anexe, microateliere -solutii economice si ergonomice);
- participant la activitatile de ameliorarea soiurilor de plante si raselor de animale; furnizor de
material biologic vegetal si animal, performant in conditiile de mediu montan (clima, sol, conditii de
crestere);
-informarea si instruirea agricultorilor si a specialistilor;
-conectarea la reteaua de cercetare-invatamant a MAA (DGAA-serviciile de dezvoltare a zonei
montane) - din cadrul masivului arondat;
-angrenarea institutiilor judetene interesate in zona montana, la participarea pentru intocmirea
si punerea in opera a proiectelor si programelor de cercetare-dezvoltare.
DOMENIILE DE CERCETARE
Ameliorarea productiilor vegetale, in gospodariile taranesti montane.
. culturi vegetale - adaptate la conditiile geo-climatice locale;
. arbori si arbusti fructiferi;
. legume;
. plante medicinale;
. fanete, pasuni;
.metode de conservare;
.metode de valorificare.

Ameliorarea raselor de animale
.specii si rase adaptate si performante in conditiile de clima, furajare, ingrijire si exploatare- din
gospodariile taranesti;
.metode de extindere - in gospodariile taranesti;
.transformarea, conservarea, valorificarea produselor animaliere;
.animale mici, pasari;
.colectarea, prepararea si utilizarea ingrasamintelor naturale;
.apicultura;
.piscicultura - in gospodaria montana.
Echipamente tehnice
-mecanizare, mica mecanizare, instalatii, tehnica gospodareasca;
-microateliere pentru intretinere si de productie artizanala.
Energie:
. sisteme autonome de producere a energiei electrice.
. sisteme si metode economice de incalzire pentru locuinte si adaposturi.
Cercetari economice
.structuri agricole - in zona montana;
.rentabilitatea - in gospodariile particulare-montane;
.pluriactivitatea;
.agroturismul;

.resurse subexploatate si noi resurse;
.valorificarea produselor agro-alimentare si artizanale;
.cooperarea;
.subventii si credite;
.servicii;
.organizatii profesionale ;management;
.studii de piata.
Cercetari sociologice
.cercetari de sociologie rurala-montana;
.cercetari de psihologie a populatiei montane pe generatii;
.mentalitati - cauze-solutii pentru schimbare;
.traditii - valoare si selectie.

