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Stânele românești intră în secolul 21
cu ajutorul elvețienilor

de Augustin STANCIU

Un consorțiu româno-elvețian a reușit să aducă șase stâne din zona montană în secolul
21. Proiectul “Modele agricole sustenabile pentru zona montană din România”, finanțat
de către guvernul Țării Cantoanelor prin Programul de cooperare Elvețiano-Român a
vizat construirea de stâne și saivane, asigurarea independentei energetice prin resurse regenerabile, îmbunătățirea managementului în ceea ce privește pășunatul, dar și
crearea unui brand, „De la Munte”, sub umbrela căruia urmează să se comercializeze
produsele lactate de oaie.
Consorțiul de organizații româno-elvețian responsabil
cu proiectul de modernizare a stânelor și-a propus, în
primul rând, să dezvolte modelele agricole pentru zona
montană prin integrarea activităților tradiționale în
sistemul economic modern, adică să păstreze rețetele
străvechi de prelucrare a laptelui, dar în același timp să
implementeze soluții noi și, mai ales, sigure din punct
de vedere sanitar-veterinar, pentru produsele lactate
tradiționale.
În cadrul proiectului au fost implicate patru organizații

românești, Federaţia Agricultorilor de Munte “Dorna”
(FAMD), AGROM-RO, ROMONTANA și Fundatia Open
Fields, alături de partenerul elvețian, Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB – Centrul
Elvetian pentru Regiunile Montane). Cele cinci organisme,
alături de șase asociații de oieri, beneficiarii direcți ai
proiectului, au reușit în doi ani să construiască, de la zero,
șase stâne moderne în județele Neamț, Suceava, Harghita,
Bistrița-Năsăud, Mureș și Vrancea, acestea fiind cele mai
moderne din România.
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cea mai mare. În rest, trebuie să ajungă la producții mai
mari, prin înmulțirea numărului de animale și prin creșterea
producției pe cap de animal și de-abia excedentele să le dea
în pensiuni, târguri și apoi să comercializeze prin marile
magazine alimentare. Mai mult, au toate premisele pentru ca
produsele lor să ajungă la export. Chiar și așa, noi ne dorim
ca producătorii să păstreze rețeta tradițională, partea de
tehnologie autentică, dar toată trebuie pusă într-un context
de legislație modernă de curățenie, igienă, etichetare sau
trasabilitate. Nu cred că cea mai bună variantă pentru acești
producători este să ofere produsele lor în zona de retail, ci
mai degrabă să se concentreze pe distribuția în magazine de
delicatese sau în cele de produse tradiționale sau naturiste”,
mai afirmă Spînu.

Ciobanii au fost
formați profesional

Proiect necesar
pentru zona montană

Ovidiu Spînu, director executiv al Fundației Open Fields,
spune că acest proiect este extrem de necesar pentru
dezvoltarea zonei montane, în condițiile în care acestea sunt
percepute ca fiind defavorizate din punct de vedere economic
și din cauza lipsei de oportunități de carieră și, implicit, a
migrării forței de muncă spre orașe, se reduc astfel șansele
de dezvoltare a zonei rurale și în special a celei montane.
„Avem peste 13 milioane de oi în România, numărul acestora
crescând constant din 1989 încoace. Mai mult, avem tradiție,
rase bine închegate, dar, în același timp, nu găsești lactate de
oaie în retailul modern. Totodată, există o discrepanţă între
producție, numărul mare de oi și cantitățile de produse puse
pe piață. Din estimările noastre, doar 20 % din producția
de lapte de oaie a României este colectat de procesatori
autorizati și ajunge pe piața organizată. Restul de 80 % se
folosește local, fie o consumă producătorul, fie se folosește
ca în epoca primitivă, ca monedă de schimb. Mai mult, o
problemă serioasă este că aproape toate stânele din România
sunt neconforme cu legislația europeană în ceea ce privește
siguranța alimentară, condițiile în care se lucrează și se
trăiește, mai ales în cele din zona montană, seamănă mai
degrabă cu cele din Evul Mediu. Or, pornind de la aceste
adevăruri crude și evidente, proiectul la care am lucrat în
ultimii ani și-a dorit să creeze un lanț valoric care să plece de
la natură și de la munte și să ofere produse de înaltă calitate
consumatorilor finali”, spune Ovidiu Spînu. Proiectul de

care vorbește Ovidiu Spînu a reușit, în mai puțin de doi ani,
să modernizeze șase stâne din România, condițiile în care
lucrează și trăiesc ciobanii fiind comparabile cu cele din
vestul Europei. Practic, cele patru organizații române care
au participat la implementarea acestuia au avut în vedere
refacerea pășunilor și crearea de condiții pentru ca acestea
să fie exploatate cât mai eficient posibil, construirea de stâne
și saivane, dar și amenajarea acestora pentru ca produsele
rezultate în urma prelucrării laptelui să fie conforme tuturor
prevederilor sanitare la nivel comunitar. Totodată, consorțiul
a contribuit și la crearea unei identități sub care produsele
rezultate în urma procesării laptelui să poată fi vândute către
consumatorii finali. Brandul „De la Munte” este marca sub
care urmează fie comercializate brânzeturile, urda și untul.

Componenta ecologică
nu a fost uitată

Chiar dacă latura economică este cea care ar putea să
atragă cel mai mult, Ovidiu Spînu spune că aceasta nu este
neapărat cea mai importantă, acesta afirmând că proiectul
cuprinde și o latură ecologică foarte importantă. „Una
dintre componentele acestui proiect, pe lângă partea de
producție sau construcții agro-pastorale, are legătură și
cu managementul pășunilor. Practic, pajiștile montane se
vor sălbătici în foarte scurt timp fără pășunat. Mai mult,
dacă acestea nu sunt întreținute, muntele riscă să intre în
dezechilibre ecologice severe, or, acest lucru poate fi prevenit
dacă autoritățile locale și asociațiile de oieri le exploatează
corect și eficient”, mai afirmă Spînu.

Deschis tuturor asociațiilor
de oieri

Chiar dacă proiectul se va încheia la finele anului, consorțiul
româno-elvețian va continua să monitorizeze evoluția
stânelor și, mai mult, va oferi consiliere oricărui proprietar
de oi sau asociație care dorește să urmeze exemplul celor
șase, brandul „De la Munte” putând fi folosit de orice
producător care respectă normele impuse de legislația
europeană. „Producătorii nu trebuie să renunțe la piața
locală, de proximitate, pentru că aceasta aduce plus valoarea

Opinia reprezentantului Fundației Open Fields este
împărtășită și de către Tiberiu Ștef, directorul AGROMRO. Acesta consideră că succesul proiectului se datorează,
în primul rând, faptului că asociațiile de oieri au înțeles că
au nevoie de acesta pentru a se dezvolta. „Succesul acestui
proiect, trecând peste părțile materiale, a rezultat din faptul
că beneficiarii direcți l-au acceptat. Acesta mi s-a părut mie,
de la bun început, cel mai important lucru. Oamenii au
înțeles că demersul acesta este pentru ei și că au posibilitatea
să-și schimbe viața. Nu a fost simplu, pentru că lumea
este, în general, reticentă, dar acum, la finele proiectului,
când tragem linie, putem
spune că a fost un succes”,
afirmă Ștef. Acesta mai
spune că acest proiect a fost
extrem de necesar pentru
zona montantă, pentru că
aici se obțin produse de
înaltă calitate, dar care nu
pot fi comercializate către
clienții finali din cauza
lipsei avizelor cu privire la
siguranța alimentară. „Am început primele demersuri pentru
acest proiect încă de acum zece ani. Încă de atunci, am
avut în minte faptul că trebuie să implicăm comunitățile
din zona montană și să venim cu o abordare cât se poate
de completă, pornind de la întreținerea pajiștilor, până
înspre zona de reabilitare și construire de stâni și, nu în
ultimul rând, la programe de formare profesională. Practic,
în această zonă ne-am implicat destul de mult și am reușit
un demers extrem de important, respectiv am introdus, în
“Clasificarea Ocupațiilor” din România și în “Nomenclatorul
Calificărilor”, patru noi ocupații specifice oieritului montan:
oier montan, cioban montan, baci montan și crescător de
oi montan. În plus, membrii asociațiilor cu care am lucrat

au fost calificați în aceste meserii și pot să le practice în
limitele legale. Acest proiect
poate demonstra că și la noi,
în mediul rural și, mai precis,
în zona montană se pot în
cepe demersuri aplicate”,
afirmă Ștef.
Ar mai fi de adăugat că au
fost atrase în acest proiect un
număr mare de femei care
au beneficiat de pregătire în
acest domeniu. Până recent,
ocupația de cioban sau baci era una destinată exclusiv
bărbaților.

Succesul acestui proiect, trecând
peste părțile materiale, a rezultat
din faptul că beneficiarii direcți
l-au acceptat.

Exemplu pentru celelalte stâne

Ioan Agapi, directorul executiv al Federaţiei Agricultorilor de
Munte "Dorna", spune, de asemenea, că deja se pot observa
rezultatele benefice ale proiectului. Acesta crede că în viitorul
nu foarte îndepărtat toate stânele din România vor trebui să
urmeze exemplul celor șase, dacă vor dori să se dezvolte și
în alte direcții. „Acest proiect este un real succes. Calitatea
furajării animalelor a crescut, pentru că am îmbunătățit
covorul ierbos cu loturi demonstrative și am făcut planuri de
management al pășunii pe cele șase locații. Apoi, am asigurat
partea de cazare a animalelor prin construcția de saivane și,
având o furajare corespunzătoare, având un management
eficient al apei, animalele nu au niciun motiv să nu fie fericite
și să nu producă”, spune Agapi. Totodată, acesta mai afirmă
că un alt punct bun al proiectului este că acesta a avut în
vedere și formarea profesională a persoanelor care lucrează
în stânele partenere, dar și că li s-au oferit acestora toate
mijloacele pentru a-și putea vinde marfa pe o piață puternic
concurențială. „O parte importantă a acestui proiect a fost
cea de formare profesională și de educare a persoanelor și
a orgnizațiilor implicate în acest proiect. Altfel spus, s-a
creat o curiculă pentru ciobani, care nu exista până acum,
și i-am trainuit pe aceștia astfel încât cei care gestionează
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actualele stâne să fie calificați profesional și să cunoască
toate etapele de producție, de la furajarea animalelor și
până la marketing. Practic, noi am urmărit să implementăm
o abordare de fabrică, nu neapărat de stână”, mai afirmă
Agapi. Directorul executiv al
Federaţiei Agricultorilor de
Munte „Dorna” mai spune
că cele șase stâne au intrat
în secolul 21 și, în plus, se
așteaptă ca în următorii ani
mai multe stâne din țară să
le urmeze exemplul, în caz
contrar nu vor avea acces
pe piață. „Prin acest proiect
am reușit să scurtăm lanțul
dintre producători și clienți
și am scăpat de intermediari, asta în condițiile în care cele
șase stâne beneficiază de toate condițiile pentru a realiza un
produs de cea mai înaltă calitate, la standarde internaționale.
Chiar și așa, din păcate, mai sunt câteva mii de stâne la
nivelul țării care trebuie să intre în acest secol. Sunt convins
că toate celelalte vor trebui să urmeze exemplul celor șase,
pentru că altfel nu vor avea acces pe piață. Acestea sunt,
din punct de vedere sanitar-veterinar, printre singurele la
nivelul țării care îndeplinesc condițiile de a accede pe piața
liberă”, încheie Ioan Agapi.

cu partenerii din proiect, altfel nu am fi reușit să atingem pe
deplin scopul fiecărei activități în parte. Dincolo de asta, am
fost responsabili de crearea ghidului de bune practici. Aici au
fost cuprinse și descrise tehnic toate activitățile desfășurate
în acest proiect, dar nu din
prisma consorțiului, ci astfel
încât informația să fie ușor
înțeleasă de beneficiarii
direcți - cele 6 organizații
locale - și indirecți - cei ce vor
putea transfera aceste modele
în beneficiul lor. Dincolo de
mici obstacole inerente când
implementezi un proiect
unic, pionier, de asemenea
magnitudine, considerăm că
"Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană din
România" este un real succes. Scopul proiectului a fost de
a dezvolta stâne model pentru Carpații României, ancorate
în realitate, și de a oferi șansa organizațiilor locale din cele 6
zone pilot să fie în “pole position” în contextul "produsului
montan" legiferat la nivel european, prin Reg ulamentul
delegat nr. 665/2014 și Regulamenul nr. 1151/2012,
implementat de curând și în România, prin Hotărârea de
Guvern nr. 506 din 20 iulie 2016”, spune Rey. Chiar dacă
este mulțumit de rezultatele proiectului, acesta spune,
totuși, că un singur demers, chiar dacă extrem de util, nu
poate rezolva toate problemele cu care se confruntă zona
montană, în ansamblu. „Deși rezultatele sunt excepționale,
fiind pionier, acest proiect nu-și poate asuma acel statut de
dirigiuitor, încât dezvoltarea Zonei Montane (ZM) să fie
bazată pe aceleași premise. Nu poate rezolva problemele cu
care ZM se confruntă. Sunt multiple, au valențe diferite și
nici nu pot fi atinse întru totul prin inițiative care vizează
strict agricultura tradițională. Dar prin astfel de proiecte,
completate de inițiative care vizează diversificarea economiei
locale, facilitarea apariției de servicii conexe, se va crea plus
valoare. Indiferent de nivelul dezvoltării, zonele montane
sunt și vor fi defavorizate și în viitor, comparativ cu zonele de
câmpie și colinare. Factorii sunt mulți și nu pot fi atenuați.
Dar asta constituie și farmecul, provocarea de a trăi într-o
zonă de munte și a contribui la dezvoltarea sa. Acest proiect
nu a promis lapte și miere pentru că e un proiect sincer,

Proiectul a urmărit logica
potrivit căreia crescătorii de ovine
se unifică în grupuri, dobândesc
cunoștințe despre producție
și administrare.

Și autoritățile centrale
trebuie să se implice!

Și Radu Rey, manager general Romontana, este încrezător
că acest proiect ajută foarte mult zona montană, dar în
același timp acesta consideră că și autoritățile centrale
trebuie să se implice mai mult în rezolvarea problemelor
stringente cu care se confruntă comunitățile din această
zonă. „În cadrul proiectului co-finanțat prin Programul de
Cooperare Elvețiano-Român, Romontana a fost responsabilă,
în principal, de monitorizare și asistență tehnică, am
oferit suport logistic pentru întâlnirile echipei de proiect
cu comunitățile locale, am organizat diverse acțiuni de
promovare a proiectului și a produselor obținute la stâne.
Bineînțeles, toate aceste sarcini au fost realizate împreună
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ancorat în realitatea muntelui românesc. Altfel nu ar fi
ajuns la final, respectându-și indicatorii. Agricultorii de
munte, nevoiți să se adapteze condițiilor vitrege, au și un al
șaselea simț privind provocările ce le sunt lansate și nu vor
coopera dacă nu percep beneficiul pe care o inițiativă venită
din afara comunității lor îl oferă. Revitalizarea acestor zone
este un fenomen în plină desfășurare, lent dar perceptibil. Și
în munte, la fel ca în multe domenii ce suferă în societatea
românească, este nevoie de o schimbare de paradigmă, e
nevoie de cât mai multe inițiative private, care să producă
schimbare și să arate că se poate. E nevoie de competențe.
Proiectul nostru a avut activități concrete, indicatori clari,
dar poate fi privit și ca un program pilot, deoarece prin
obiectivele sale a cuprins mai multe componente menite să
asigure sustenabilitate, și aici putem vorbi și de cursurile de
formare profesională, coordonate de Asociația AGROM-RO.
Rolul organizațiilor implicate în acest proiect a fost de a crea
precedentul, modele de stâne moderne, adaptate tradiției
pastorale din Carpați. Conform ecourilor ce s-au manifestat
până în acest moment, nu putem fi decât încrezători că
proiectul nostru va fi luat ca model, exemplu pentru a demara
o inițiativă amplă de sprijinire a sistemului tradițional
pastoral la nivelul întregului lanț carpatic din România. Dacă
5 ONG-uri au putut să dea un start reușit, de ce un program
național, cu efortul multor categorii de stakeholderi, nu ar
putea aduce cu adevărat dezvoltare pentru crescătorii de
animale din zona de munte?”, se întreabă, la final, managerul
general al Romontana.

Rezultate pe termen scurt

Partenerul elvețian în proiectul finanțat de Țara Cantoanelor
a fost, după cum aminteam la început, Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB – Centrul
Elvetian pentru Regiunile Montane). Peter Niederer, șef de
dezvoltare regională în cadrul SAB, crede că proiectul a fost un
succes din mai multe puncte de vedere ceea ce va determina,
în final, ca beneficiarii să aibă parte de produse lactate de o
calitate mai bună, respectiv poate reprezenta un punct de
plecare și pentru alți crescători de ovine din România.
“Cred că este un proiect de succes, în termeni diferiți, care
are deja efecte pe termen scurt. În primul rând a întărit
competențele proprietarilor de ovine și i-a pregătit, prin
traininguri, în ceea ce privește organizarea, administrarea
stânelor (contabilitate, acces la finanțare etc. ), a producției
(fabricarea brânzeturilor, reproducerea, marketingul). Peste
200 de persoane au promovat examenele și pot utiliza
cunoștințele dobândite în munca lor zilnică. În al doilea rând,
proiectul a ajutat la îmbunătățirea factorilor de producție
precum pășuni, stâne și saivane. De-a lungul proiectului
au fost construite șase stâne și șase saivane moderne.
Acestea ușurează munca în munți, ajută la îmbunătățirea
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standardelor de igienă și reprezintă un prim pas pentru o
calitate mai bună a produselor lactate. În al treilea rând,
proiectul este adaptat condițiilor montane din România
și este bine documentat. Prin urmare, acesta poate servi
ca model pentru alte asociații ale crescătorilor de ovine”, a
declarat Peter Niederer pentru AGRO TB.
Mai mult proiectul poate fi un punct de pornire pentru
revitalizarea unei zone percepute în general ca dezavantajată
din punct de vedere economic, consideră acesta.
“Proiectul a urmărit logica potrivit căreia crescătorii de
ovine se unifică în grupuri, dobândesc cunoștințe despre
producție și administrare. Combinat cu informații despre
accesarea finanțării, ei vor reuși să îmbunătățească
infrastructura de producție – stânele – și, de asemenea,
standardele de calitate și de igienă ale produselor lactate.
Aceste lucruri vor conduce la noi piețe potențiale și la un
venit mai ridicat pentru fermieri. În consecință, oierii au
o nouă perspectivă de a investi în continuare în efectivele
de animale și astfel va crește numărul de ovine dar și
cantitatea de produse lactate. Studiile de piață au arătat
că este o cerere considerabilă pentru produse regionale,
sănătoase, astfel încât producția și vânzările au potențial
de a revitaliza arii percepute ca dezavantajate din punct de
vedere economic. Proiectul nostru ar trebui să servească ca
un model pentru lanțul descris mai sus. Produsele lactate
care rezultă din noile facilitățile și care apar ambalate
sub brandul “De la Munte” au înregistrat deja creșteri de
10 % ale vânzărilor, în primul an, și unii fermieri și-au crescut
turmele. Totuși, mai sunt câteva obstacole de trecut, precum
calitatea microbiologică încă slabă a laptelui și mentalitatea
răspândită a fermierilor de a nu renunța la practicile învechite
de păstorit”, a conchis Peter Niederer.
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