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Gânduri la început de an 2018! 

 

În calitate de Rector al Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” (USAMVBT) din Timişoara, mă 

adresez dumneavoastră distinși dascăli și membri 

ai comunității academice, dragi studenţi și părinți, 

stimați colaboratori şi prieteni ai universității.  

În primul rând, doresc să îmi exprim 

gratitudinea față de eforturile depuse de 

dumneavoastră în anul 2017, în direcția dezvoltării 

comunității noastre.  

Într-un ceas de bilanț, afirm cu certitudine că 

demersurile comune pe care le-am întreprins au 

condus la rezultate notabile în domeniul educației, 

cercetării, inovării și promovării universității noastre 

pe plan național și internațional.  

În al doilea rând, un Nou An plin de provocări ne stă în față și, în acest context, 

vă adresez chemarea de a vă implica activ în proiectele actuale și de perspectivă ale 

universității noastre, pentru a evolua împreună într-o comunitate cu un real potențial de 

dezvoltare.  

Am convingerea că universitatea noastră, prin eforturile conjugate ale membrilor 

și colaboratorilor săi, poate atinge, și în anul 2018, performanțe înalte în zona de 

educație, cercetare și extensie universitară, impunându-se ca un reper de 

profesionalizare pe plan național și internațional.  

Pentru anul care a început, vă urez tuturor multă sănătate, înțelepciune, aspirații 

înalte, entuziasm, satisfacții profesionale și vă doresc ca tot ce este mai frumos și mai 

înalt să vă înconjoare! 

La mulți ani, tuturor ! 

 

                               Cu aleasă considerație, 

                                                         Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU 
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CALENDARUL PRINCIPALELOR LUCRĂRI DIN FERMELE DE 

CULTURĂ MARE PENTRU PRIMA LUNĂ A ANULUI 

Prof.dr.ing. Adrian BORCEAN   

Prof.dr.ing. Gheorghe  DAVID 

 

 Activitatea în fermele cu obiect culturile de 

câmp se desfăşoară fără întrerupere de-a 

lungul tuturor lunilor anului. Redăm 

principalele obiective din luna lui gerar : 

 verificarea stării de vegetaţie a culturilor 

semănate în toamnă, folosind metoda  

monoliţilor.De menţionat că la data intrării în 

iarnă toate culturile erau răsărite, iar cerealele 

semănate (grâu, secară, triticale, orz şi ovăz 

de toamnă) erau şi înfrăţite, în special în zona 

foarte favorabilă de cultură. Culturile de rapiţă 

în multe zone erau foarte avansate în 

vegetaţie, rezistenţa acestora la iernare fiind 

mult scăzută; 

 folosirea ferestrelor bune de lucru în câmp pentru transportul amendamentelor cu 

calciu în zona solurilor acide; 

 eliberarea suprafeţelor încă ocupate cu resturi vegetale; efectuarea lucrărilor de 

bază ale solului pe suprafeţele nearate şi încorporarea sub brazdă a 

îngrăşămintelor cu fosfor greu solubile; 

 stabilirea culturilor care se vor semăna în primăvară, în funcţie de obligaţiile 

contractuale şi în corelaţie cu condiţiile de climă şi sol din fermă şi de tipul de 

cultură pe care-l vom folosii – în condiţii de irigat sau neirigat; 

 în funcţie de culturile stabilite trebuie calculat necesarul de îngrăşăminte  - planul 

de fertilizare – conform recomandărilor rezultate din analizele de sol, nivelul 

recoltelor planificate, plantele premergătoare, îngrăşămintele deja aplicate; 

 stabilirea necesarului de pesticide corelat cu culturile prevăzute a fi înfiinţate şi 

condiţiile concrete din fermă; 

 condiţionarea seminţelor din loturile semincere proprii, ridicarea probelor după 

condiţionare şi trimiterea acestora la laboratoarele de controlul seminţelor; 

 controlul produselor depozitate pentru prevenirea sau combaterea încă din fază 

incipientă a bolilor şi dăunătorilor; 

 efectuarea reparaţiilor la tractoare şi maşinile agricole din dotare. 

Premize pentru un an agricol bun sunt, deci efortul fiecăruia în ferma sa este motivat pe 

deplin pentru obţinerea unor recolte mari, eficiente economic şi de bună calitate. 
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BANATUL TURISTIC – ÎNTRE POTENŢIAL ŞI REALITATE (I) 

 
Cosmina-Simona TOADER 

 
Provincie istorică aflată între Dunăre, Tisa, Mureş şi Carpaţi, Banatul este un 

teritoriu care fost supus de-alungul timpului la numeroase încercări. Locuit în vremuri 
străvechi de daci, în Evul Mediu existând o formaţiune statală româno-slavă, trecut apoi 
în componenţa Regatului Ungariei (sec. X-XI), Imperiului Otoman (mijl. sec. al XVI-lea - 
încep. sec. al XVIII-lea) şi a Imperiului Austro-Ungar până în anul 1918, Banatul este 
împărţit în prezent între 3 ţări: România (18.966 km2), Serbia (9.276 km2) şi Ungaria 
(284 km2). Partea românească a Banatului cuprinde judeţele Timiş şi Caraş-Severin, 
Arad (teritoriul de la sud de râul Mureş), Mehedinţi (zona Orşovei) și Hunedoara (câteva 
comune). 

 
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83 

Figura 1. Banatul în hărțile Iosefine (1769-1772) 
 
Deşi din anul 1919, odată cu intrarea trupelor române şi instaurarea 

administraţiei româneşti, Banatul nu mai există ca entitate politică distinctă, acesta 
continuă să fie considerat o regiune istorică şi culturală. Banatul este una dintre cele 
mai diverse regiuni ale României. Dar ce face ca această regiune să fie privită cu 
admiraţie de către celelalte regiuni istorice ale României? O simplă privire asupra 
Banatului evidenţiază elementul distinctiv, şi anume multiculturalitatea. Banatul este 
spaţiul în care, de-alungul timpului, au convieţuit oameni de etnii, confesiuni şi culturi 
diferite, iar acest lucru şi-a pus puternic amprenta asupra organizării spațiului și 
dezvoltării social-economice a regiunii, oamenilor (care sunt primitori, domoli, deschişi, 
harnici) a gastronomiei şi chiar a vocabularului. Aproape că nu există în Banat masă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83
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festivă la care să nu fie cel puţin doi invitaţi de etnii diferite cu cea a gazdei, masă 
pentru care gospodina a pregătit preparate specifice zonei. 

Din punct de vedere turistic Banatul deține un patrimoniu natural (forme variate 
de relief – câmpie, deal, munte, ape termale și minerale) și cultural inestimabil (muzee, 
galerii de artă, case memoriale, monumente, situri arheologice, lăcașe de cult, 
gastronomie, tradiții și obiceiuri, evenimente culturale). 

Turismul practicat este concentrat în principal în jurul comunităților urbane 
(Timișoara, Lugoj, Buziaș, Jimbolia, Făget, Recaș, Caransebeș, Reșița, Anina, Oravița), 
fiind practicat cu precădere turismul de afaceri, turismul cultural, turismul de agrement și 
recreere, turismul balnear, dar și turismul rural (Mic dejun la Margina), turismul itinerant 
(M-ții Poiana Ruscăi, Gărâna, Cheile Nerei, Cheile Carașului, Cheile Gârliștei, Ochiul 
Beiului, Surduc, Crivaia, Rezervația Cheile Rudăriei, Muntele Mic, Trei Ape etc.), 
turismul religios (Mănăstirea Șag-Timișeni, Mănăstirea Cebza, Mănăstirea Săraca, 
Mănăstirea Partoș, Mănăstirea Fârdea), turismul de eveniment (Zilele Lacului Surduc, 
Festivalul Papricașului Buziaș, Concertul din Peștera Românești), turismul de vânătoare 
(Pișchia, Mașloc, Bogda), și chiar cicloturismul.  

În ceea ce privește proveniența turiștilor, mare parte provin din zona Banatului, 
acest lucru datorându-se în principal lipsei de promovare, dar și infrastructurii turistice 
slab dezvoltate în unele părți ale regiunii.  

Referitor la managementul practicat în turismul bănățean, se constată o bună 
reprezentare a unităților de informare turistică (centre/birouri/puncte), unități care 
urmăresc să rezolve o serie dintre problemele cu care se confruntă în prezent turismul 
bănățean, începând de la a identifica problemele acestuia, până la a promova valorile 
locale și a face legătura între operatorii turistici (unităţi de cazare, restaurante, transport, 
diferite unități de agrement, instituții de cultură etc.)  

Acest articol deschide o serie de materiale similare care abordează latura 
turistică a Banatului, pornind de la resursele naturale şi antropice, obiective turistice,  
infrastructură turistică, forme de turism practicate, până la posibilităţile de dezvoltare a 
turismului, şi chiar exemple de bune practici în acest domeniu. 

   
Cascada Moceriș, 

județul Caraș-Severin 

Cascada Bigăr, 

județul Caraș-Severin 

Mori de apă Eftimie 

Murgu, județul Caraș-

Severin 
Sursa: Arhiva personală 

Figura 2. Locuri din Banat 
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IMAPACTUL FISCAL AL  RESTITUIRILOR 
SUBVENŢIILOR APIA 

 
Monica OCNEAN 

 
Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, 

care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 sunt: 
- schema de plată unică pe suprafaţă; 
- plata redistributivă; 
- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; 
- plata pentru tinerii fermieri; 
- schema de sprijin cuplat; 
- schema simplificată pentru micii fermieri. 
Conform prevederilor legale pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică 

în agricultură în perioada 2015-2020, beneficiarii plăţilor directe şi a măsurilor de 
dezvoltare rurală sunt fermierii activi, persoane fizice şi/sau persoane juridice care 
desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol 
şi/sau deţinători legali de animale. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi 
cooperativele agricole, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate 
agricolă. Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care nu 
ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă 
minimă în cadrul exploataţiei sale, este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe. 
Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ de către fermierii 
persoane juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai 
târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. În cazurile în care se constată 
că fermierul a creat condiţii artificiale pentru îndeplinirea condiţiei de fermier activ, 
suprafaţa agricolă din cererea unică de plată este neeligibilă. OUG nr. 3/2015, cu 
modificări şi completări prevede, la art. 40, alin. (1) „Nu se acordă niciun avantaj 
prevăzut de legislaţia Uniunii Europene care reglementează cadrul general de acordare 
a plăţilor în agricultură în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru schemele de plată 
pentru care au fost create în mod artificial condiţii în vederea obţinerii de avantaje, 
contrar obiectivelor legislaţiei respective.” 

Luăm spre exemplificare o societate persoană juridică romănâ înființată în 
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, actualizată, care își conduce contabilitatea 
conform OMFP 1802/2014 și care îndeplinește condiţia de fermier activ, primește în 
cursul exercițiului financiar 2016 subvenție sub forma de schema de plată unică pe 
suprafaţă în valoare de 20.000 lei. Urmare a verificărilor efectuate de către 
reprezentanți APIA, se constată că subvenția finală aferentă anului 2016 este în suma 
de 18.500 lei, iar societatea trebuie să restituie suma de 1.500 lei.  Notificarea privind 
valoarea subvenției de restituit este primită de societate în luna martie a anului 2017, iar 
termenul de plată este de 15 zile de la notificare. În aceste condiții se pune problema 
caracterului financiar contabil al acestei restituiri de subvenție, ținând cont de faptul că 
este aferentă unui exercițiu financiar încheiat. Această sumă reprezintă un eveniment 
aferent exercițiului 2016, respectiv o reducere de venituri, care trebuie contabilizată pe 
seama rezultatului reportat. Analizând comportamentul contabil al acestei sume prin 
efectul pe care îl are asupra patrimoniului societății, respectiv o reducere a 
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disponibilităților bănești, aceasta corespunde noțiunii de cheltuială contabilă a 
exercițiului. 

În acest sens, chiar dacă subvenția se referă la perioada 2016, noțiunea de 
cheltuială contabilă se realizează în anul în care societatea este înștiințată de sumele 
pe care trebuie să le restituie. Astfel în anul 2017 se realizează cheltuiala, conform  
OMFP 1802/2014: „cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice 
înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de ieșiri sau scăderi ale activelor 
ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele 
decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari” 

În aceste condiții, tratamentul corect este înregistrarea sumelor reprezentănd 
restituiri ale subvențiilor pe seama cheltuielilor exercițiului anului 2017, și nu pe seama 
rezultatului reportat.  

 

 
Sursa foto: http://agrointel.ro/52420/cum-se-calculeaza-subventia-apia-ce-ii-revine-unui-fermier-pe-fiecare-hectar-de-teren-agricol/ 
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BOALA LIMBII ALBASTRE (BLUE TONGUE) 
 

MOȚ DANIELA 

 

Cunoscută şi sub denumirea de febră catarală epidemică sau blue tongue 

(engl.), este o boală virală care, din păcate, ca urmare a condiţiilor climatice deosebite a 

evoluat şi în ţara noastră, producând pagube importante în sectorul creşterii ovinelor şi 

bovinelor. Pentru prima dată această maladie a animalelor a fost semnalată la efective 

de ovine din Africa de Sud, la începutul secolului XIX. Focare de limbă albastră au fost 

semnalate apoi, după 1940, când au fost şi consemnate în documente, în Cipru, Turcia, 

Israel, S.U.A., Portugalia şi Spania, unde a produs pagube economice însemnate. A 

mai fost semnalată şi în Australia, Pakistan şi în multe alte ţări din regiunile tropicală şi 

subtropicală. Primele studii referitoare la epidemiologia, manifestările clinice şi profilaxia 

bolii au fost realizate de Spreulle în 1905, însă izolarea şi cultivarea virusului care 

provoacă boala, în vederea preparării unui vaccin inactivat, a fost efectuată de Theiller, 

în anul 1906. În general, boala limbii albastre, asemeni altor infecţii produse de 

orbivirusuri este consemnată şi evoluează obişnuit în zone geografice încadrate între 

35-40˚ latitudine, fiind întâlnită în Africa, America, Australia, Orientul Mijlociu, evoluţia sa 

fiind influenţată de climă, altitudine, prezenţa animalelor susceptibile şi nu în ultimul 

rând de prezenţa vectorilor. Produce pierderi economice prim mortalitate ridicată, 

scăderea în greutate, avorturi la oile gestante. Afectează de asemenea calitatea lânii, 

cu scăderea producţiei acesteia. Din cauza unui episod evolutiv sever înregistrat între 

1940-1950 în Cipru şi Peninsula Iberică, boala a fost încadrată în lista A a OIE (Oficiul 

Internaţional de Epizootii). În anul 2014, ca urmare a evoluției de fronturi atmosferice 

diferite, din zone predominant sudice, a fost favorizată apariția și înmulțirea țânțarilor 

culicoizi, determinând apariţia şi confirmarea bolii limbii albastre în data de 22 august, în 

judeţulBuzău, la vaci, apoi la oi, de unde, în 4 luni s-au extinsfocarele, cuprinzând 34 

din cele 42 de judeţe din ţara noastră, fiind afectate 6 691 de animale, din care 2 849 au 

murit, ovine şi bovine. 

Agentul etiologic al bolii este un virus din genul Orbivirus, familia Reoviridae, 

în cadrul căruia, până în prezent au fost identificate  25 de serotipuri antigenic distincte. 

Separarea şi repartizarea geografică a seroptipurilor din cadrul aceluiaşi virus a dus la 

apariţia a 3 grupări majore de serotipuri întâlnite în America de Nord, Australia, Africa, 

fiind posibilă şi apariţia celei de a patra grupări, în zona Mării Caraibelor. Virusul bolii 

limbii albastre este rezistent la procesele de putrefacţie, la eter, cloroform, însă este 

sensibil la acţiunea pH-ului acid (sub valoarea 6) sau alcalin (peste valoarea 8), dar şi la 

acţiunea tripsinei. Virulenţa agentului etiologic scade la temperaturi situate între -10˚C şi 

-20˚C. În sânge, conservat la temperatura laboratorului, poate rezista în jur de 3 luni, iar 

în ţesutul nervos conservat la 4˚C poate rezista până la 7 ani. Cele mai receptive la 

îmbolnăvire sunt ovinele, caprinele şi bovinele fiind mai puţin receptive. Receptivitatea 

diferă şi în funcţie de rasă (cele ameliorate fiind mai sensibile), vârstă (animalele tinere 
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de regulă sunt mai receptive, dar surprinzător, receptivitatea legată de vârstă variază de 

la o epidemie la alta).  

Declanşarea bolii este favorizată de expunerea animalelor receptive la 

radiaţiile solare timp îndelungat şi la factori cu caracter stresant. La rumegătoarele 

sălbatice boala limbii albastre a fost semnalată la cel puţin 80 de specii. Sursele 

principale de infecţie sunt reprezentate de oile bolnave sau trecute prin boală, dar şi de 

bovine sau rumegătoare sălbatice contaminate, la care boala poate evolua inaparent 

sau cu semne clinice slab evidente.Virusul, în cazul animalelor bolnave, se găseşte în 

sânge, centrii nervoşi şi splină. Este posibilă şi transmiterea transplacentară la oaieşi la 

vacă. Rolul cel mai important însă în transmiterea bolii îl au insectele hematofage din 

genul Culicoides, rar fiind implicate şi alte insecte hematofage. Vectorul implicat în 

transmiterea bolii este ţânţarul din specia Culicoides, care nu trăieşte în ţara noastră, 

dar care a fost observat ocazional, în capcanele instalate de entomologi încă din 2005, 

când au fost identificaţi vectori aparţinând speciilor C. obsoletus, C. pulicaris, C. 

nubeculosus. O astfel de insectă hematofagă poate călători până la 1,5 - 2 kilometri 

pe zi într-o zonă, iar în anumite condiţii meteorologice (vânturi predominante pe o 

anumită direcţie şi perioadă, în condiţii favorizante), insectele pot fi purtate la 

distanţe mult mai mari, ce pot atinge până la 200 de kilometri pe zi, făcând 

posibilă răspândirea rapidă a bolii pe teritoriul ţării noastre.  

 

 

Ţânţar din genul Culicoides 

Culicoidele sunt active la temperaturi între 13-35˚C, hrănindu-se doar pe 

timpul nopţii, fiind expuse animalele din adăposturile deschise sau cele menţinute 

noaptea pe păşuni. Odată ajuns cu sângele animalelor contaminate în organismul 

insectei se va replica, iar după 10-15 zile se va localiza în glandele salivare, fiecare 

insectă infectată rămânând infectantă  toată viaţa. Boala limbii albastre evoluează 

endemic în zonele tropicale, unde insectele hematofage sunt active tot timpul anului, în 

zonele temperate având un caracter sezonier, cu maxim spre sfârşitul verii, când 

densitatea culicoidelor este de asemenea maximă. În zonele în care boala evoluează 

epidemic manifestările clinice sunt dependente de mai mulţi factori, cum ar fi densitatea 
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populaţiei de insecte, virulenţa tulpinii de virus, statusul imun al animalelor expuse. Mai 

există şi o altă posibilitate de transmitere a bolii dintr-o regiune în alta sau de la o ţară  

la alta, aşa cum s-a întâmplat anul trecut în ţara noastră, prin curenţi puternici de aer, 

care pot antrena mase mari din aceste insecte, care în mod normal nu sunt întâlnite la 

noi. După aproximativ 3 zile de la înţepătura unei insecte contaminate apare o scurtă 

perioadă de viremie, la 6-7 zile apare a doua perioadă de viremie însoţită de această 

dată de febră. La animalele gestante virusul traversează placenta şi, în strânsă 

dependenţă cu stadiul gestaţiei, poate provoca avort sau anomalii ale fătului, mai ales la 

nivelul sistemului nervos central. Prezenţa virusului în materialul seminal al berbecilor şi 

taurilor conduce la apariţia de anomalii de structură ale spermatozoizilor, deoarece 

virusul se replică în endoteliul vascular al testiculului.  

După o perioadă de incubaţie de 3-10 zile, la ovine, boala poate debuta cu o 

formă acută (malignă), subacută (benignă) sau avortată. Forma acută debuteză la 2-4 

zile cu febră timp de 5-6 zile, cu congestia mucoasei bucale şi nazale, cu edemaţierea 

limbii, buzelor, cu apariţia de ulcere la comisura buzelor, în jurul anusului şi a vulvei.  

 
 

 
Limbă de oaie cu ulceraţii laterale 

 

Animalul nu se mai poate hrăni corespunzător, are respiraţia accelerată, apar 

frecvent tulburări digestive, leziuni ale membrelor, mai ales cele posterioare, 

conjunctivită, cheratită, pneumonie, scade mult producţia de lână. Tumefacţiile de la 

nivelul feţei pot cuprinde şi urechile, iar la 6-10 zile moartea survine la aproximativ 70-

90% din cazuri. În forma subacută animalele slăbesc evident în timp scurt, iar unele 

dintre animalele bolnave se pot vindeca după o perioadă de convalescenţă îndelungată. 

La altele, după 2-3 săptămâni poate surveni moartea, la 20-40% dintre animalele 

bolnave. Forma avortată se manifestă cu febră, oboseală, inflamaţii ale mucoasei 

nazale şi bucale, iar în câteva zile de la debutul bolii animalele se vindecă spontan. 
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La bovine se întâlnesc rar manifestări clinice asemănătoare cu cele ale 

ovinelor, cea mai obişnuită formă de evoluţie este cea subclinică sau benignă. Când 

boala se exprimă clinic apare febră, inapetenţă, salivaţie abundentă, edemul buzelor, 

gingiilor, conjunctivită, scurgeri seroase sangvinolente la nivelul nărilor. Apare şi 

pododermatita care afectează toate cele patru membre, iar la animalele gestante apar 

avorturi sau malformaţii ale fătului. 

La capre boala evoluează cu febră moderată, inflamaţii ale mucoasei 

conjunctivale, nazale şi bucale. 

La cerbi se constată o evoluţie acută a bolii, cu hemoragii generalizate, fiind 

foarte asemănătoare evoluţia bolii cu cea a bolii hemoragice epidemice a căprioarelor.  

Modificările anatomopatologice diferă cu modul de evoluţie clinică a bolii: la 

nivelul mucoaselor se observă peteşii, echimoze, în cavitatea bucală, esofag, rumen se 

pot evidenţia edeme şi ulcere, în ţesutul conjunctiv subcutanat de la nivelul capului sunt 

prezente edeme  gelatinoase şi la baza arterei pulmonare se observă hemoragii. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza datelor obţinute în urma anchetei 

epidemiologice, a examenului clinic şi morfopatologic. Confirmarea diagnosticului se 

face prin examenul de laborator, pentru care se trimit probe de sânge recoltate pe 

anticoagulant, splină, un os lung nedeschis, menţinute la 4˚C. În laborator se vor 

efectua examene virusologice şi serologice. Boala limbii albastre este uşor de 

confundat cu o serie de alte boli care afectează ovinele, cum ar fi ectima contagioasă, 

febra aftoasă, variola şi fotodermatoza. 

Prognosticul este grav în formele acute (maligne) şi rezervat în cele subacute 

(benigne). 

Profilaxia bolii se bazează pe distrugerea sau reducerea numerică a 

insectelor hematofage din zonele în care se înregistrează evoluţii endemice, cu evitarea 

menţinerii animalelor receptive în afara adăposturilor şi pe păşuni în timpul nopţii, de 

asemenea evitarea păşunatului în zonele mlăştinoase sau umede. Acolo unde boala 

evoluează an de an se va recurge la vaccinare, cu revaccinarea periodică a tuturor 

ovinelor din efectivele afectate. Aceste măsuri vor menţine la un nivel foarte scăzut 

pierderile datorate mortalităţii, doar dacă se va monitoriza în permanenţă prevalenţa 

serotipurilor, iar vaccinurile aplicate să conţină toate serotipurile existente în efectivele 

afectate. Şi în ţara noastră se urmăreşte introducerea unui program de vaccinare contra 

bolii limbii albastre, începând din toamna acestui an, cu ajutorul programelor derulate, 

prin care se vor obţine fonduri europene pentru realizarea profilaxiei specifice contra 

acestei boli, cu care se pare că ne vom mai confrunta în viitor, dacă vor interveni din 

nou modificări ale condiţiilor climatice. În cadrul aplicării programului de control al 

acestei boli trebuie cunoscut faptul că există o dificultate şi anume, persistenţa virusului 

bolii limbii albastre la rumegătoarele sălbatice, care vor facilita infectarea insectelor 

hematofage şi apoi, răspândirea bolii în efectivele de animale domestice prin aceste 

insecte. 

Combaterea bolii limbii albastre se face prin declararea oficială a bolii şi 

instituirea măsurilor de carantină de gradul I, aceste măsuri fiind adaptate situaţiei 

epidemiologice a zonei în care a apărut această maladie. În ţările în care boala 
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evoluează endemic, animalele bolnave cu forme grave se sacrifică în condiţii speciale, 

sub supraveghere sanitar-veterinară, cele cu forme uşoare de boală se izolează şi se 

supun tratamentului antiinfecţios pentru evitarea complicaţiilor bacteriene, 

administrându-se şi glucoză, tonice cardiace pentru susţinerea marilor funcţii. Animalele 

nu se vor expune la acţiunea directă a razelor solare şi se vor lua toate măsurile pentru 

evitarea difuzării bolii în afara focarului de boală. Animalele sănătoase din punct de 

vedere clinic şi afebrile vor fi vaccinate de necesitate. Atunci când boala debutează într-

o ţară sau o zonă indemnă este recomandată sacrificarea întregului efectiv contaminat, 

cu aplicarea riguroasă a măsurilor de decontaminare. De asemenea se va urmări 

îndepărtarea vectorilor implicaţi în apariţia şi răspândirea bolii, şi anume a insectelor 

hematofage.  

 

  
Leziuni ale limbii la rumegătoare în boala limbii albastre 
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METODE ȘITEHNICI DE MANAGEMENT(II) 

Genoveva BUZAMĂT 

 

 
Principalele metode și tehnici specifice de management sunt reprezentate de: 

extrapolare, braistorming, reuniunea panel, sinectica și tabloul de bord. 
Baristormingul („asaltulideilor”) urmărește, prin intermediul discuțiilor în grup, 

obținerea cât mai multor idei în vederea rezolvării unei probleme. Această metodă are 
un pronunțat caracter psihologic si urmărește stimularea oamenilor în vederea găsirii 
soluției optime. 

Regulile de bază ale braistormingului se referă la: 
 luarea în considerare a tuturor propunerilor formulate, nu trebuie să fie 

înlăturată nici o idee; 
 propunerile formulate trebuie să fie scurte, concise si la obiect; 
 climatul discuțiilor trebuie să fie de încredere reciprocă; 
 programarea reuniunii să fie făcută  atunci când persoanele participante sunt 

odihnite 
 înregistrarea exactă și corectă a ideilor emise în timpul reuniunii. 

Reuniunea brainstorming cuprinde următoarele etape: 
 pregătirea reuniunii: formularea problemei, selecționarea atentă  (5-12 

persoane cu pregătire eterogenă); 
 discuția propriu-zisă: prezentarea succintă a problemei, a regulilor de 

desfășurare, stabilirea duratei (20’-1 h), perioadă în care liderul de grup nu formulează 
opinii; 

 selectarea ideilor emise:selectarea și evaluarea ideilor emise (note de la 1 la 
5), alegerea ideilor celor mai valoroase. 

Reuniunea panel (tehnica Delphi) se concretizează printr-un dialog permanent 
între două grupuri de persoane, întrunite pentru a dezbate o anumită problem și pentru 
a lua decizia care se impune. Scopul reuniunii este de a obține părerea unor specialiști 
bine informați într-un domeniu 

Regulile de desfăsurare a reuniunii panel se referă la: 
 stabilirea exactă a problematicii care urmează să fie supusă dezbaterii; 
 selectarea atentă  a participanților și întocmirea planului reuniunii; 
 competența maximă în preluarea, analiza și interpretarea rezultatelor 

obținute; 
 stabilirea exactă a perioadei de timp necesară completării chestionarelor de 

către participanți. 
Etapele reuniunii panel, sunt reprezentate de: 

 pregătirea și lansarea reuniunii: formularea temei, alegerea participanților, 
stabilirea scopului anchetei și a termenului de formulare a răspunsurilor; 
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 desfășurarea propriu-zisă: reuniunea grupului, completarea formularelor 
tematice, reformularea chestionarelor în funcție de răspunsurile primate pentru 
lămurirea altor aspecte ale problemei puse în discuție; 

 prelucarea datelor obținute: analiza, prelucrarea, sintetizarea rezultatelor și 
întocmirea raportului afferent în vederea prezentării organelor abilitate în luarea 
deciziilor. 

În etapa de pregătire și lansare se stabilește foarte clar subiectul pentru  care se 
vor solicita păreri, iar apoi se trece la alegerea cu multă atenție a persoanelor care vor 
urma să răspundă la problema solicitată, considerându-se că este necesar ca la 
anchetă să răspundă specialiști aparținând mai multor domenii, apropiate între ele, fapt 
ce conduce la o studiere aprofundată a problemei. În final are loc o întocmire clară și 
detaliată a formularului ce urmează a fi completat și  se fac precizări cu privire la scopul 
urmărit prin anchetă, propunându-se un termen pentru transmiterea răspunsurilor la 
chestionar. 

În etapa de desfășurare propriu-zisă a anchetei se completează chestionarul și 
se prelucrează răspunsurile primite. Apoi se întocmește un nou chestionar în care sunt 
cuprinse și unele din opiniile exprimate de specialisti la primul chestionar. Se 
desfășoară mai multe astfel de runde, până când din răspunsuri se ajunge la o 
apropiere a opiniilor de cel puțin 50% asupra modului de interpretare a problemei in 
cauză. 

În ultima etapă are loc prelucrarea datelor obținute, realizându-se o interpretare a 
rezultatelor. Se întocmește apoi un raport care este transmis factorilor decizionali, care 
în final vor lua decizia ce se impune. 

Pentru ca metoda să dea rezultatele dorite este necesar ca domeniul să fie 
selectat cu atenție, să se facă o alegere bună a participanților, să li se acorde acestora 
un timp sufficient pentru a răspunde la întrebări, iar în final să se acorde o atenție 
sporită interpretării rezultatelor obținute. 

Pe lângă avantajul obținerii unor rezultate bune prin utilizarea sa, tehnica Delphi 
are un neajuns legat de faptul că este o metodă costisitoare, de aceea se recomandă 
folosirea ei doar atunci când problemele puse în discuție au o importanță deosebită 
pentru firmă. 
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TRICHINELOZA – O BOALĂ MEREU ACTUALĂ 

Adriana Morar 

Kálmán Imre 

1. Considerații generale 
În România trichineloza reprezintă o preocupare majoră pentru specialiștii din 

domeniul sănătății publice și, deopotrivă, pentru medicii veterinari practicieni și 
specialiștii din laboratoarele de diagnostic. Boala este semnalată an de an în rândul 
animalelor, dar și la om. De la începutul acestui secol, anual, numeroase cazuri 
trichineloză la om au fost intens mediatizate și publicate în reviste științifice. Mai mult, în 
2004, țara noastră a raportat cea mai crescută incidență a trichinelozei la nivel global, 
deși au trecut aproape 100 de ani de la instituirea profilaxiei organizate a trichinelozei în 
România, odată cu legiferarea, în 1919, a controlului trichineloscopic a cărnii porcilor 
tăiați în abatoare.  

Trichineloza este o boală produsă de un vierme parazit, comună omului și mai 
multor specii de animale domestice și sălbatice. La om se transmite prin consumul de 
carne infestată. Această zoonoză a fost semnalată în toate zonele țării, județele din 
vestul și centrul României (Caras-Severin, Hunedoara, Brașov și Covasna), fiind 
recunoscute cu cea mai crescută incidență a cazurilor de îmbolnăvire la om. 
Îmbunătățirea practicilor de creștere a animalelor în ferme, inspecția cărnii în abatoare 
(examinarea obligatorie a cărnii de porc, de cal și de vânat pentru detectarea 
trichinelelor) au condus la reducerea semnificativă a numărului de îmbolnăviri. Cu toate 
acestea, din raportul oficial elaborat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentelor (EFSA),reiese că, în anul 2015, România se afla pe locul doi în Europa, 
după Lituania, în ceea ce privește trichineloza umană. De asemenea, în același an în 
România au fost detectate și raportate cele mai numeroase cazuri de Trichinella în 
carnea de porc. Persistența trichinelozei în România poate fi pusă pe seama educației 
sanitare precare, în special a consumului de carne de porc și de mistreț care nu a fost 
supusă controlului trichineloscopic, dar și ca urmare a aplicării necorespunzătoare a 
măsurilor de prevenire și control. De asemenea, o serie de factori contribuie la 
menținerea bolii în rândul animalelor, dintre care mai importanți sunt: 

- creșterea porcilor în adăposturi improprii, în condiții de zooigienă deficitară, în 
care circulația rozătoarelor este nestânjenită; 

- aplicarea incorectă a deratizărilor, fără colectarea și ecarisarea cadavrelor de 
rozătoare; șoarecii și șobolanii în agonie sau morți sunt ingerați de către 
suine; 

- lipsa unor locuri special amenajate pentru colectarea cadavrelor de animale 
provenite din gospodăriile populației care, uneori, sunt aruncate în gropi, în 
șanțuri și canale, pe grămezile de gunoaie, la marginea localităților, ceea ce 
favorizează îmbolnăvirea porcilor crescuți liberi, dar și a rozătoarelor – veriga 
principală care asigură focalitatea trichinelozei în teritoriu. 

Animalele infestate nu au simptome caracteristice, deci boala nu poate fi 
diagnosticată la animalele în viață. Este total greșită concepția după care se ghidează 
persoanele care susțin că porcii crescuți în propria gospodărie sunt “curațiˮ și că, de 
vreme ce niciodată porcii tăiați de Crăciun nu au produs îmbolnăviri, examenul pentru 
trichineloză al cărnii nu se justifică! Carnea și organele porcilor cu trichineloză nu 
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prezintă modificări care să orienteze spre suspiciunea de boală. Trichinelele nu sunt 
distruse prin procedeele obișnuite de conservare aplicate în gospodărie. Astfel, 
congelarea, sărarea, afumarea și uscarea cărnii și a preparatelor din carne (cârnați, 
șunci, pastramă) nu asigură distrugerea parazitului. De asemenea, în carnea preparată 
termic sumar, cum este carnea la grătar, chisturile de Trichinella rezistă.  

 
2. Boala la om și consecințele ei 
Un obicei românesc foarte răspândit este cina sau pomana porcului, când vecinii, 

rudele, prietenii sunt invitați să guste din bunătățile proaspăt preparate din carne și 
organe de porc. Este important să ne informăm dacă din carnea porcului tăiat au fost 
duse la control probe pentru examenul trichineloscopic. Nu o dată au fost descrise 
întâmplări dramatice, cu ocazia meselor colective, la care au fost servite preparate din 
carne necontrolată și care s-a dovedit intens parazitată.    

Omul se îmbolnăvește prin consumul de carne sau preparate din carne care 
conțin chisturi de Trichinella. În stomac, sub acțiunea sucului gastric, carnea este 
digerată, membranele chistice sunt degradate, fiind puse în libertate larvele, care ajung 
în intestinul subțire. În mucoasa intestinală, într-un interval scurt de timp (două zile), 
larvele ajung la maturitate, iar femelele de Trichinella, în decurs de o lună, produc mii 
de larve (faza intestinală). În această fază boala poate trece neobservată. Bolnavii 
acuză uneori greață, lipsa poftei de mâncare, dureri abdominale, diaree, febră. 
Începând cu a doua săptămână, larvele migrează, prin circulația sângelui, în organism, 
până când ajung în musculatura striată. Această fază se manifestă prin febră, dureri ale 
mușchilor și articulațiilor, dureri în zona inimii, reacții alergice, în special edeme la 
nivelul feței și ale pleoapelor (forma musculară). Din acest motiv, boala este cunoscută, 
popular ca boala capetelor umflate. Uneori pacienții prezintă dureri la masticație atât 
de puternice încât evită să mai consume alimente. În cazurile grave, complicate, poate 
surveni moartea. După aproximativ o lună și jumătate larvele din musculatură se 
închistează, adică, în jurul larvelor se formează o membrană dublă, ca o reacție de 
apărare a organismului parazitat. Larvele persistă perioade îndelungate (zeci de ani), în 
musculatură. În această fază se consideră că boala a trecut în forma cronică. Simptomele 
se ameliorează, însă, în infestațiile masive, durerile musculare persistă toată viața. În 
timp, chisturile de Trichinella se calcifică, prin depunerea sărurilor de calciu. Este 
important de reținut că infestația cu Trichinella nu induce imunitate, deci o persoană se 
poate îmbolnăvi în mod repetat de trichineloză, în cazul în care consumă carne sau 
preparate din carne infestate. 

 
3. Cum și de unde recoltăm probe pentru examenul trichineloscopic. 
Este foarte important ca, după tăierea porcilor în gospodărie, proprietarii să 

recolteze probe de carne (pilieri diafragmatici), pe care să le ducă pentru control la 
Circumscripția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța alimentelor din zonă, pentru 
examenul trichineloscopic. De la fiecare carcasă se vor recolta câte două probe de 
pilieri, de mărimea unei nuci (aproximativ 20-30 g), în zona de tranziție  dintre partea 
musculară și partea tendinoasă. Din carnea de mistreț vânat pentru consum propriu se 
vor recolta câte două probe din musculatura diafragmei, din mușchii intercostali sau 
abdominali, în total 4 probe a câte 80-120 grame pentru fiecare carcasă. Este foarte 
important controlul pentru trichineloză al cărnii de vânat, deși uneori vânătorii neglijează 
acest aspect.  
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Chisturile de Trichinella au aspect caracteristic, de lămâie, orientate în interiorul 
și lungul fibrei musculare, iar larva are formă răsucită, de tirbușon (fig. 1). În infestațiile 
masive, întru-un chist pot apărea două sau mai multe larve.  

 

Fig. 1. Larve închistate în musculatură, la porc (original) 

Atenție! Larvele de Trichinella se localizează doar în musculatura striată 
(mușchii scheletici), deci nu se vor duce pentru control bucăți de grăsime sau de 
organe! Neatenția, neglijența, ignoranța, comoditatea, toate la un loc, pot costa 
suferință adâncă și chiar vieți omenești.  

4. Cum se identifică trichinelele în carne? 
În România, ca și în toate țările membre UE, este obligatorie recoltarea și 

examinarea probelor de carne provenită de la carcasele de porci, cai, mistreţi și alte 
specii destinate consumului uman pentru detectarea trichinelelor. Astfel, carnea 
provenită de la porcii și cabalinele tăiate în abatoareeste controlată prin metoda 
digestiei artificiale. De asemenea, carnea de vânat (urs, mistreț) destinată 
consumului public (restaurante, cantine, unități de alimentație publică, etc.) este 
controlată prin aceeași metodă, în conformitate cu cerințele Regulamentului CE nr. 
3175/2015. Această metodă se pretează pentru controlul cărnurilor în abator, prezintă 
avantajul că poate fi aplicată pe probe colective (100 carcase de porci), detectează 
chiar și larvele neîncapsulate, deci este mai sigură, reduce manopera de lucru, durata și 
costurile impuse de controlul prin examinare directă. În principiu metoda constă în 
prepararea unui lichid asemănător ca și compoziție cu sucul gastric (apă, pepsină și 
acid clorhidric, în anumite proporții). Probele de carne mărunțite sunt introduse în acest 
lichid și sunt supuse digestiei timp de aproximativ jumătate de oră, sub agitare continuă, 
la temperatura de 44-46 ºC. După filtrarea lichidului și decantare se examinează 
sedimentul la trichineloscopul proiector, cu capacitate de mărire de 50, respectiv 80 de 
ori. Larvele de Trichinella au aspect caracteristic, sunt strălucitoare, încolăcite, și 
prezintă un capăt ascuțit și unul bont (fig. 2). În situația în care se identifică chiar și o 
singură larvă, carcasa respectivă se confiscă, iar carnea se distruge.  
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Fig. 2. Larve de Trichinella în lichidul de digestie (original) 

 

Cerințele acestui Regulament nu se aplică cărnii provenite de la porcii domestici 
sacrificați în gospodărie și destinate consumului familial, precum și cărnii de mistreț, în 
aceleași condiții. Pentru astfel de cărnuri se aplică metoda de trichineloscopie directă, 
pentru care România primește, anual, derogare, din partea UE. În situațiile în care 
rezultatele sunt pozitive sau incerte prin metoda de trichineloscopie directă, personalul 
veterinar calificat va trimite probele suspecte, pentru confirmare la Laboratorul Direcției 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în care probele vor fi reexaminate 
prin metoda digestiei artificiale. 
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CĂTINA (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.)  

BENEFICII PENTRU SĂNĂTATE 

  Delia-Gabriela Dumbravă 

 

Cătina (Hippophae rhamnoides L.) face parte 
din familia Elaegnaceae și este un arbust 
rezistent la secetă şi geruri, care creşte în 
pâlcuri, de-a lungul zonelor litorale, dar şi în 
cele montane însorite, în special pe formaţiuni 
salinifere. Se pare că ar avea originea în Asia 
de Sud, iar chinezii o folosesc de peste 2000 de 
ani în medicina tradițională. În România, cătina 
crește în mod sălbatic, în zona subcarpatică din 
Moldova și Muntenia, din bazinul Siretului și 
pana la Olt, însă  există și culturi de cătină, fiind 
create soiuri noi, românești, având caracteristici 

superioare, dintre care: ”Clara”, ”Mara”, ”Dora”, ”Cora”.  
Această plantă minune, sau ”Ginsengul românesc”, cum a fost numită cătina, a 

atras atenția întregii lumi datorită  valorilor sale nutriționale și medicinale. Ea conține 
diferite tipuri de nutrienţi și substanțe bioactive, cum ar fi vitamine, carotenoizi, 
flavonoide, acizi grași polinesaturați, aminoacizi liberi și elemente minerale care s-au 
dovedit a fi foarte eficiente pentru tratamentul diferitelor boli. Cătina prezintă multiple 
activități farmacologice și terapeutice, cum ar fi capacitate antioxidantă, proprietăți 
imunomodulatoare, antiinflamatoare, antimicrobiale, antistres, cardioprotectoare, de 
regenerare a țesuturilor și de vindecare a rănilor (Suryakumar G, Gupta A (2011) 
Medicinal and therapeutic potential of Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). J 
Ethnopharmacol 138: 268–278). 

De la cătină se folosesc în principal fructele. Sunt puțini cei care știu că și 
celelalte părți ale plantei au proprietăți terapeutice deosebite. De pildă, scoarța de pe 
ramuri are efecte antiseptice, astringente și remineralizante foarte puternice, în timp ce 
rădăcinile sunt un antibiotic și un stimulent imunitar extraordinar (Singh, V. (Ed.), 
Seabuckthorn (Hippophae L.): A multipurpose Wonder Plant, vol. 2. Daya Publishing 
House, New Delhi, India, 2005).  

Frunzele de cătină posedă proprietăți antiinflamatoare puternice. Extractul de 
frunze este, de asemenea, utilizat în unguente pentru tratarea arsurilor, fisurilor pielii, 
scabiei, keratozei. Frunzele tinere conțin cantități însemnate de carotenoide și 
flavonoide. În general, conținutul de vitamină C din frunze este mai mare decât în fructe. 
Acestea reprezintă una dintre cele mai importante materii prime pentru extracția 
vitaminelor și flavonoidelor. Frunzele de cătină sunt o sursă la fel de bogată de 
antioxidanți importanți, inclusiv vitamina E, catechine, acid elagic, acid ferulic, acid folic 
și prezintă valori semnificative de calciu, magneziu și potasiu. 

Uleiul de cătină este deosebit de eficient în multe afecțiuni ale pielii, inclusiv 
eczeme, arsuri și răni care se vindecă greu, arsuri solare, leziuni ce apar la tratamentul 
terapeutic cu laser și în chirurgia cosmetică cu laser, riduri, uscăciune și alte simptome 
ale pielii subnutrite sau îmbătrânite prematur și este utilizat în diverse creme și loțiuni. 
Triacilglicerolul este componentul principal al uleiului din semințe de cătină și acesta a 
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început să fie utilizat într-o varietate de formule cosmetice. Datorită proprietăților lui 
botanice și nutriționale inimitabile (fără să prezinte efecte sau reacții secundare 
nedorite), uleiul de cătină se folosește ca și agent natural pentru tratarea afecțiunilor 
mucoaselor membranare, incluzînd ulcere gastrice și duodenale, esofagite, probleme 
ale mucoaselor bucale, anale, vaginale. Uleiul de cătină prezintă o acțiune 
restructurantă datorită conținutului său ridicat de acizi grași esențiali, carotenoide, 
tocoferoli, acizi grași rari și fitosteroli care acționează sinergic și îi conferă puterea de a 
proteja membranele celulare, a îmbunătății regenerarea celulară și a ajuta la 
menținerea sănătății. Conținutul de acizi grași esențiali în uleiul de cătină este de 80-
95%, ponderea cea mai mare având-o acidul linoleic (Manjari Bhartee, B.C. Basistha  
and Sushen Pradhan, Seabuckthorn - A Secret Wonder Species: Review, SMU Medical 
Journal,Volume-1, no.2, 2014).  

Fructele de cătină prezintă un conținut de componente bioactive care variază în 
funcție de maturitate, dimensiunea boabelor, soi, locația geografică, climă și metoda de 
extracție (Kallio, Yang and Peippo, Effects of different origins and harvesting time on 
vitamin C, tocopherols and tocotrienols in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) 
berries. J. Agric. Food Chem., 50:6136-42, 2002). Boabele sunt foarte hrănitoare, deși 
sunt astringente și uleioase și nu prea plăcute la gust, dacă se consumă crude, cu 
excepția cazului în care sunt înghețate pentru a reduce astringența și/sau amestecate 
cu miere sau cu alte fructe ori sucuri de fructe dulci. S-a constatat, prin numeroase 
analize de laborator, că fructele de cătină conțin mai mult de 190 de tipuri de substanțe 
bioactive, iar uleiul conține 106 tipuri de astfel de substanțe. Între acestea, sunt 6 tipuri 
de vitamine liposolubile, 22 tipuri de acizi grași, 42 tipuri de lipide și 36 tipuri de 
flavonoide și compuși fenolici (Manjari Bhartee, B.C. Basistha  and Sushen Pradhan, 
Seabuckthorn - A Secret Wonder Species: Review, SMU Medical Journal,Volume-1, 
no.2, 2014). 

Încercând valorificarea unora dintre principiile bioactive 
care se găsesc din belșug în fructele de cătină, împreună cu 
un colectiv de cercetare din cadrul USAMVB ”Regele Mihai I 
al României” Timișoara, am realizat un Unguent 
farmaceutic pe bază de extract carotenoidic din 
Hippophae rhamnoides, care a fost brevetat la OSIM cu 
numărul: RO 122834 B1 din 30.03.2010. 

Acest unguent, testat clinic la Spitalul Clinic Municipal, 
Clinica de Dermato-Venerologie, serviciul ambulator, 
Timişoara și la Spitalul Clinic Municipal, Clinica de Chirurgie 
Oncologică, Timişoara, s-a dovedit a fi eficient în tratamentul 
următoarelor afecțiuni dermatologice: ulcere de gambă 
atone, nevi melanici, papiloame cutanate, impetigo, plăgi 
postelectrocauterizare, fotodermatoze, lupus eritematos 
cronic localizat, psoriazis, epiteliom bazocelular, eczeme 
cronice, intertrigo mixt. 

 

Unguentul s-a dovedit a fi un bun epitelizant, cicatrizant, antimitotic, cu o acțiune 
antimicrobiană puternică (testată pe Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans). Produsul este natural, 
poate fi utilizat la orice vârstă (chiar și pentru bebeluși), nu prezintă efecte secundare 
nedorite. Brevetul a fost premiat cu numeroase medalii și premii la Saloanele 
Internaționale de Inventică de la Geneva, Bruxelles, Chișinău, Iași, Cluj-Napoca, 
București, Timișoara. 
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CRĂCIUNUL ÎN BUCATE  

Secheşan Gheorghe 

Casa care nu miroase a sarmale de sărbători, nu e casă, spune românul. Vom 
rămâne surprinși însă aflând că sarmalele nu sunt chiar aşa de româneşti cum ne place 
nouă să credem, şi că originea lor trebuie căutată undeva...în Antichitate: „Sarmaua 
exista încă din Grecia antică, sub formă de orez şi stafide învelite într-o foaie de viţă. O 
regăsim şi în Grecia modernă, ca sarmalaki sau dolma, în funcţie de regiuni, 
umplutura fiind şi ea diferită. Acest „gastronem”, ca să spunem aşa, variază în timp şi 
în spaţiu, în funcţie de foile folosite, de umpluturi şi de modul de preparare. În toate 
aceste cazuri este vorba de bucătărie „ca la mama acasă”, de moduri cutumiare de 
alimentare transmise de la mamă la fiică, fără a se mai şti „originea” sau „aria culturală” 
de difuzare. (...) Odată cu bucătăria burgheză, urbană şi, mai ales naţională, a fost 
aleasă o singură formă de sarma din bucătăriile locale, standardizată şi promovată la 
rang de fel de mâncare naţional. Din acel moment, ea devine identitară, o regăsim în 

meniuri la rubrica „feluri tradiţionale româneşti” 
şi este promovată cu orice ocazie.”1 

De fapt, ideea centrală este următoarea: 
există mai multe feluri de sarmale, dar în nici un 
caz ele nu sunt o inovaţie absolut românească. 
Fireşte că la noi a fost adaptată, astfel încât 
convingerea generală este aceea că „sarmaua 
este născută pe aceste meleaguri”: 
„Cercetătorii afirmă, referitor la acest subiect, 
următoarea idee: sarmaua reflectă ˂˂aceeaşi 
influenţă a bucătăriei târgoveţe (în acest caz, 

de inspiraţie turcească), şi a dus la larga ei răspândire, inclusiv în mediul rural, până 
când a ajuns un veritabil simbol, o emblemă, fiind catalogată, aproape la modul absolut, 
drept mâncarea naţională a românilor˃˃. Bineînţeles că exista un fel de sarmale 
arhaice, învelite, pe vremuri, în multe „soiuri” de frunze, nu doar în varză (...), şi a căror 
umplutură, de pildă, era făcută din...spărtură din diverse cereale, în special din mei. În 
Maramureş aceste sarmale se numesc haluşte, dar nici ele nu sunt româneşti sută la 
sută; influenţa slavă este mai mult decât probabilă, ruşii sau ucrainienii făcându-le exact 
la fel (numindu-se haluşki sau holubţi). 

În ceea ce priveşte sarmalele aşa cum le ştim noi, este limpede că ele au o certă 
tentă românească, adică şi-au depăşit modelul turcesc (şi care s-au suprapus, de fapt, 
şi ele, peste străvechile haluşte slavo-române). Sarmalele noastre „strămoşeşti” (şi nu 
prea) şi-au depăşit, depăşit modelele, sursa de inspiraţie, prin inovaţie, ca şi prin 
diversitatea umpluturilor (omiţându-le pe acelea de post, umpluturile pot fi din carne de 
găină, curcan, raţă, gâscă, viţel, porc, vită, miel sau ied, din peşte, brânză etc.), dar şi a 
învelişurilor (foi de varză acră sau dulce, frunze de viţă, de ştevie, de tei, de hrean, ori 

                                                 
1
Vintilă Mihăilescu, Dificila deconstrucţie a sarmalei, în Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo M. Zerilli, 

Cercetarea antropologică în România, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2004, p. 183 
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chiar de...leuştean!). Pe vremuri, umpluturile se mai înveleau şi în frunze de sfeclă sau 
de paltin. Sarmalele din peşte (...) pomenite de Radu Anton Roman, ar „arăta” astfel: se 
umplu foile de varză cu amestec din carne (dezosată, bineînţeles) de şalău sau de 
ştiucă, şi de scrumbie afumată. Ruşii le fac şi ei, dar folosesc foi de viţă, iar în cea mai 
mare parte a reţetelor figurează peştele afumat.”2 

Astfel că vom fi dezamăgiţi, cei mai mulţi dintre noi, să aflăm „regina” meselor de 
sărbătoare este..de origine turcă: „Cuvântul românesc sarma vine de la turci (iar 
aceştia l-au împrumutat din arabă, unde are semnificaţia de rulou; aceeaşi etimologie o 
are şi termenul bulgăresc sarmi). Turcii mănâncă frecvent sarma (umplutura este 
învelită în frunze de viţă-de-vie) sau „dolma” (în frunze de varză, dar şi în ardei, roşii 
sau dovlecei). Grecii, după atâţia ani de ocupaţie otomană, au învăţat şi ei să facă 
sarmale, sub numele de dolmades (în turcă, dolma înseamnă umplut, iar la greci [...] 
sarmas înseamnă drob de miel, căci tot cu ˂˂un fel de rulou˃˃ avem de-a face, aşa 
cum este el învelit în prapure), dar este foarte probabil, nu mai puţin, ca influenţa turcă 
să fi fost precedată de cea romană, căci latinii cunoşteau esicium-ul, o frunză de dafin 
umplută cu carne. Sarmalele româneşti, cu învelişuri atât de variate, puteau fi întâlnite, 
pe vremuri, şi în Grecia, unde se umpleau frunze de limba-mielului (Borrago 
officinalis).”3 

Aşadar, atunci când vorbim despre Crăciun, ne gândim (sau o făceam, oricum, 
odinioară), la cârnaţi, caltaboşi, jumere, tobă, şuncă, slăninuţă afumată. 

Îndărătnicia cu care ţăranul român se „cramponează” de aceste tradiţii culinare, 
în pofida asaltului supermarketurilor şi deciziilor Comunităţii Europene de a nu-l mai 
sacrifica sângeros, ci de a-l electrocuta ori gaza este de bun augur, căci în acest fel se 
”salvează” feluri de mâncare pe care nu le vom întâlni pe masa nici unui fast-food ori 
Mc Donald. Iată, pentru cititorii revistei noastre, cîteva rețete autentic bănățene, care 
făceau deliciul meselor de Crăciun de odinioară: 

  
Borândăul – este una din reţetele specifice Banatului (nu numai, fireşte, 

dar arareori vei întâlni locuri din acest spaţiu în care să nu se prepare, şi astăzi, 
acest fel de mâncare): 

Varianta I: Zeama rămasă de la cârnaţi (sângerete, tobă etc., tot ceea ce 
se fierbe în cazan) se mai dă o dată în clocot. Sângele („colectat” încă de la 
primele momente ale sacrificiului, într-o oală, şi amestecat cu sare, pentru a nu 
se închega) se omogenizează (aproximativ şase căni), cu mălaiul, şi cu o cană 
de făină albă, până când se îngroaşă, şi se toarnă în acea zeamă. Se amestecă 
aproximativ 2 ore, până când se ridică grăsimea deasupra şi se condimentează, 
însă cu grijă, căci zeama în care se prepară borândăul conţine deja sare, p iper, 
boia etc. 

Varianta II: Se căleşte ceapa şi, apoi, atunci când este aproape înmuiată, 
se toarnă sângele peste ea. 

 
Tocana de pomana porcului 
Varianta I:  Se iau bucăţi de carne cu grăsime (resturi, căzături de la 

pregătirea celorlalte preparate), se pun în vas, cu două căni de apă, până 
începe să fiarbă. Se lasă să fiarbă, până când scade apa şi începe să se frigă. 

                                                 
2
 Vlad Macri, Stufat ori estouffade, sau Există bucătărie românească?, Bucureşti, Editura Humanitas, p. 67 

3
 Ibidem 
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Se mănâncă, obligatoriu, cu varză murată, care se poate pune şi deasupra 
fripturii, atunci când este gata. 

Varianta II:  Se fierbe varza, se pune carnea la fiert (până când ajunge la 
frigere), apoi se adaugă ceapa şi, la sfârşit, boiaua.  

 
Friptură:  
Se căleşte ceapa (multă), se pune la fript carne cu slănină. Se serveşte 

cu varză murată, tăiată mărunt. 
Tot acum, la Ignat, se pregăteşte osânza de sărbătoare. Este o grăsime 

specială, care nu se foloseşte decât în acest scop, acela de a pregăti prăjiturile 
pentru Crăciun şi Revelion. Aşadar, se ia pieliţa de pe această grăsime, şi se 
macină. Cine este harnic pune, încă de acum, făină în osânză, căci astfel ea se 
păstrează mai bine. Consacrate sunt două prăjituri: ”crempită” şi ”haioş”. 

 
Mălaiul:  
În zona Oraviţei, mai exact în Ciclova, se face mălaiul. Este o mămăligă 

mai moale, care se răstoarnă peste un amestec de mălai cu făină albă. Se 
amestecă foarte tare, şi se pune la cuptor, cu sare.  
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ALUMNI DE EXCEPŢIE AL U.S.A.M.V.B. “REGELE MIHAI I AL 

ROMÂNIEI” TIMIŞOARA 

Dr.ing. Micluta Nicolae-Dan 
 

Am văzut lumina zilei în oraşul Deva, în anul 1973 în a cince azi a lunii mai, am 

crescut, copilărit şi învăţat într-o familie de dascăli, tatăl Micluţa Leontin-Ioan profesor  

iar mama MicluţaViorica învăţătoare. 

La Şcoala Generală din Baia de Cris, judeţul Hunedoara, am urmat clasele 

primare cat sicele gimnaziale, unde am beneficiat de cele mai bune invataturi ,predate 

de catre dascali devotati cu dragoste fata de meseria lor. De la acesti profesori minunati 

sunt mandru ca am invatat pe langa lectiile specific fiecarei discipline şi modul de a ma 

comporta în viata de zi cu zi. Am invatat sa fiu onest, sa respect semenii, sa darui, sa 

fiu  modest, sa devin un om bun. 

Dupa absolvirea scolii gimnaziale, în anul 1987, în urma examenului de admitere 

,urmez cursurile liceale la Liceul Industrial ‘’Avram Iancu’’ Brad. Profesorii din unitatea 

de invatamant liceal, ne-au purtat frumos în povestea cunostintelor şi disciplinelor 

aferente specificului liceului. Pe parcursul celor patru ani, au devenit prietenii nostri şi 

ne-au calauzit pe drumul drept în viata oferindu-ne sfaturi şi invataturi alese. 

In anul 1992, am sustinut examenul de admitere la Facultatea de Agricultura , din 

cadrul USAB Timisoara, unde am fost admis.Pasii mi-au fost calauiziti de catre profesori 

de inalta tinuta academica care cu daruire şi prin maiestria lor de dascali m-au format 

ca specialist  în Agricultura . Stimatilor profesori, din aceasata Universitate le sunt foarte 

recunoscator deoarece si-au adus aportul în formarea mea ca inginer agronom dar, nu 

în ultimul rand şi ca om. 

In anul 1997 am absovit facultatea, iar în urma examenului de licenta sustinut în 

acelasi an, obtinut titlu de Inginer în Agricultura. 

Anul urmator universitar am urmat cursurile de Master în cultura plantelor de 

camp, din cadrul disciplinei de Fitotehnie.Aici, am descoperit un colectiv unit şi foarte 

bine pregatit professional şi uman, cooordonat de distinsul professor emerit doctor, Ioan 

Borcean. Dragostea pentru pamant şi cultivarea lui mi-a fost intarita de acesti minunati 

profesori care prin priceperea lor m-au facut sa doresc sa studies şi sa aprofudez mai 

mult, tot mai mult tainele agriculturii. în anul 1998, în urma examenului pentru Doctorat, 

am fost admis pentru studierea aprofundata a calitatii graului, unde indrumator de 

doctorat am avut onoarea de-al avea ca şi coordinator pe distinsul professor universitar 

doctor, Ioan Borcean.In anul 2003,am finalizat  cercetarea şi am sustinut public teza de 

doctorat cu titlul ‘’Cercetari privind calitatea boabelor de grau în functie de soi şi 

tehnologia de cultivare în conditiile pedoclimatice din campia joasa a Banatului”, 

obţinînd titlul de Doctor în Agronomie. 

In toamna anului 1997, m-am angajat la Oficiul de Studii Pedologice şi 

Agrochimice din Deva ca şi inginer debutant, fiind primul meu loc de munca. în cadrul 
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acestei institutii am participat la cartarea pedologica şi agrochimică a unor terenuri din 

diferite comune din judetul Hunedoara. 

 în anul 1998, în paralel cu cursurile doctorale, m-am angajat la Statiunea de 

Cercetare şi Dezvoltare Agricola Lovrin, coordonată de catre domnul director doctor, 

Iulian Puscă, în cadrul laboratorului de grau, unde mi-am început activitatea de 

cercetare , într-un colectiv de cercetatori bine pregatiti. în cei opt ani de activitate de 

cercetare desfasurata la SCDA Lovrin,am urmarit comportamentul câtorva mii de linii de 

grâu din care unele au devenit soiuri cultivate de fermieri pe suprafeţe mari. Un rezultat 

însemnat  în urma cercetarii desfasurate şi a unor selecţii exigente din câmpul de 

ameliorare am omologat un soi , pe nume CIPRIAN, a cărui coautor sunt. Acest soi de 

grâu este de o calitate superioară cultivându-se în continuare pe suprafete insemnate 

,soi pe care SCDA Lovrin îl promovează şi la aceasta oră. Am colaborat cu  Institutul de 

Cercetare Agricola de la Fundulea, pe diferite proiecte europene, unde am studiat 

comportamentul soiurilor de grâu omologate în Romania şi a unor linii de grâu de la 

diferite Institute de cercetare din tară. O alta mare responsabilitate care imi revenea a 

fost producerea de sămânţă, şi anume a verigilor superioare (samanţa amelioratorului), 

pentru soiurile de grâu create de către SCDA Lovrin şi  cultivate în acea perioadă. 

In anul 2006, am părăsit activitatea de cercetare, angajandu-mă la Agentia de 

Plati şi Interventie pentru Agricultură Timis, instituţie care a luat naştere în acea 

perioadă, în functia de Sef Serviciu IACS. Activitatea principală era de coordonareşi 

monitorizare a obiectivelor derularii plăţilor pe suprafata(cea mai cunoscută formă de 

sprijin derulată prin APIA ). în luna august a anului 2008, am fost numit ca Director 

Executiv Adjunct al APIA Timis, sustinând un examen de ocupare a postului. Activitatea 

principal şi responsabilitatea este coordonarea şi monitorizarea activitatilor aferente 

Serviciului Control Teren, Biroul IT, Comportimentul IACS şi a Centrelor Locale din 

judetulTimis. 

In luna iulie 2010 şi până în luna mai 2012, am devenit Director Executiv al APIA 

Timis, principalele activitati şi responsabilitati fiind coordonarea şi monitorizarea 

activitatilor agentiei atât în gestionarea fondurilor europene cat şi nationale, destinate 

activitatilor agricole. în această perioadă se crează infrastructura Centrelor Locale şi 

anume, contructii noi pentru CL Faget, CL Recas, CL Jimbolia precum şi demarate 

constructiile pentru CL Sânnicolau-Mare şi Centrul Judetean Timis. 

Din luna iunie 2012 revin pe postul de Director Executiv Adjunct, post ocupat şi în 

prezent. Principalele  activitati şi responsabilităţi sunt coordonarea şi monitorizarea 

activitatilor aferente Serviciului AP, Serviciului Masuri de Sprijinsi a Centrelor Locale. 

Pe parcursul activitatii desfasurate la APIA, am participat la 

elaborareaManualelor de Proceduri cu sugestii şi propuneri referitoare la imbunataţirea 

şi simplificarea activitatii. 

Sunt căsătorit din 5 septembrie 1998 şi tatăl  a 2 copii: Darius-Nicolae Micluta 

,născut în 08.12.2000 elev la Colegiul National Bănăţean Timisoara, în clasa a XI-a 

StiinteleNaturii; Daria-Florina Micluta, nascuta în 15.04.2006, elevă la LiceulTehnologic 

‘’Romulus Paraschivoiu’’ Lovrin în clasa a V-a. 
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Ing. Amelia Elena (MIREA) RUS 

Sunt absolventă  a Facultăţii deTehnologia Produselor Agroalimentare din 

cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului, Regele 

Mihai I al României,Timişoara, specializarea, Tehnologia prelucrarii produselor 

agricole, profil: Tehnologia produselor alimentare, PROMOŢIA 2002. 

De la absolvirea facultăţii, am urmărit să-mi îmbunătăţesc şi să-mi perfecţionez 

pregătirea teoretică, prin absolvirea a numeroase cursuri de specializare, atât în ţară cât 

şi în străinătate, cursuri ce au reprezentat o continuare a studiilor universitare şi au dus 

la o specilalizare şi la o cunoaştere profundă a acestui domeniu, astfel: 

- 2017 - Master  - „Managementul resurselor organizaţiei”, Universitatea 

Naţională de Apărare CAROL I, DRESMARA Braşov, Centrul  NATO – din cadrul 

Academiei Fortelor Aeriene Brasov; 

- 2016 - Studii Postuniversitare „ Evaluarea riscurilor şi auditarea in domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă” Universitatea  Lucian Blaga Sibiu; 

- 2015 - Colegiul National de Aparare – Universitatea Nationala de Aparare        

”Carol I”, Program Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă în 

Domeniul Securităţii şi Apărării Naţionale „Probleme Actuale ale securităţii naţionale” în 

domeniul ştiinţe militare, Informaţii şi Ordine Publică; 

- 2015 Absolvent al Programului de specializare pentru ocupaţia Inspector in 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, S.C. PROSERV CENTER S.R.L., Arad; 

- 2013– 2015 - Master - Managementul Calitatăţii Produselor Alimentare, 

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, Universitatea ”AUREL 

VLAICU”, Arad; 

- 2012 - Auditor Intern,  Lloyd’s Register Romania, Timisoara, Sistem de 

Management Integrat  ISO 9001/22000, ISO 14001, OHSAS 18000; 

- 2012 - Responsabil  gestionarea deşeurilor, curs organizat de S.C DDI 

CONSULTING S.R.L., Giroc, ARAD; 

- 2007 - Managementul Siguranţei Alimentului,  Timişoara, curs cu tematica: 

Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 

sigurananţei alimentului, conform ISO 22000/2005, Timişoara. 

O încununare a eforturilor de cercetare ştiinţifică şi de activitate practică, o 

constituie admiterea la doctorat în anul 2014 în specialitatea ZOOTEHNIE, în cadrul 

Facultăţii de Management Agricol din cadrul Universităţii de Ştiinţe agricole şi Medicina 

Veterinară  a Banatului, Regele Mihai I al României,Timişoara.  

După finalizare studiilor, mi-am desfăşurat activitatea în următoarele unităţi: 

- În perioada 2004 – 2006 am lucrat în calitate de inginer tehnolog în cadrul 

S.C. VEROMEN S.R.L. TIMISOARA; 

- În perioada 2006-2008 am fost Director departament catering pentru aviaţie 

în cadrul  S.C. FARM. VLAD, punct de lucru ELITE CATERING S.R.L., TIMISOARA; 

- În perioada 2008-2010 - Director în cadrul S.C. WOLF MM S.R.L., ARAD; 

- În perioada 2010-03.06. 2016 mi-am desfăşurat activitatea în calitate de 

Director General în cadrul S.C. LAZAR & SOHNE S.R.L., ARAD, Calea 6 Vânători, nr. 

1-3; 
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- 2011- 01.03.2016 Manager al sistemelor de management al calitatii în cadrul 

S.C. L&A FLEISCH S.R.L.; 

- 2012 – 2016 am fost Coordonator HACCP în cadrul ASOCIAŢIEI LAZAR 

HUNTING, Păuliş, nr. 73, jud. ARAD; 

- 2012 – 2016 am avut calitatea de Membru in Consiliu de Administraţie – 

Administrator S.C. T.O.P. S.A. ARAD, Târguri, Oboare şi Pieţe, din subordinea 

Consiliului Municipal Arad; 

- 2015-20.07.2017 mi-am desfăşurat activitatea ca şi Director General al S.C. 

INCIPIO VITA S.R.L.  JUD., ARAD. 

O devărată provocare a fost trecerea din mediul privat în mediul public, dar am 

făcut această trecere dorind să valorific toate cunoştiinţele şi abilităţile dobândite în 

ultimii ani de activitate în domeniul industriei alimentare. Ca urmare, începând cu anul 

2017 am obţinut prin concurs postul de Director General – Direcţia Generală Politici 

în Industrie Alimentară şi Comerţ, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Activitatea în cadrul MADR reprezintă o adevărată provocare profesională datorită 

multiplelor activităţi şi responsabilităţi, dintre care le enumăr pe cele principale: 

- Coordonarea activităţii DG- PIAC; 

- Coordonarea elaborării de strategii şi programe de dezvoltare în domeniile 

specifice de activitate; 

- Iniţierea şi elaborarea unor proiecte de legi, hotarâri de guvern, ordine ale 

ministrului pe sectorul de activitate; 

- Promovarea programelor şi proiectelor de acte normative pentru stimularea şi 

dezvoltarea producţiei/procesării sectorului de industrie alimentară; 

- Coordonarea elaborării strategiei de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul 

agroalimentar, conform propunerii de Regulament General 2014-2020 şi programului de 

guvernare 2013-2020; 

- Colaborare cu următoarele instituţii: Comisia europeană – DG pentru 

Agricultură, Unitatea G3 – RICA, Reprezentanţa Comisiei  Europene în Romania, 

INS,etc.  

O carieră deosebită se construieşte în timp şi de aceea consider că evoluţia 

constantă, treaptă cu treaptă, în carieră este o bază solidă pentru a avea o carieră de 

succes. Acesta este şi motivul pentru care totdeauna am considerat că trebuie să mă 

perfecţionez şi să învăţ constant pentru a fi permanent receptiv la noutăţile vieţii 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Profesiunea de inginer este o profesiune respectabilă şi de aceea îmi propun să 

contribui la sporirea prestigiului ei şi nu la ştirbirea autorităţii pe care şi-a creat-o în timp 

prin activitatea multor generaţii de ingineri. De aceea îmi doresc ca, în continuare, să 

evoluez profesional în cariera deja formată şi, în special, în domeniul alimentaţiei căruia 

mi-am dedicat cei aproape 15 ani de când am absolvit .  

O altă latură a dezvoltării carierei profesionale o constituie recunoaşterea 

profesională. Ca în orice altă profesiune, şi în cea de inginer, recunoaşterea 

profesională reprezintă o formă de recompensă a meritelor şi strădaniei unei persoane 

de a performa într-un domeniu. Pentru recunoaşterea profesională este nevoie nu doar 

de cunoştinţe ştiinţifice solide, ci şi de respectarea unei deontologii profesionale, de 

relaţionare cu ceilalţi şi de deschidere către sfera cercetării şi a colaborării pe plan 
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intern şi internaţional cu profesori şi jurişti din alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate. 

Acesta este şi motivul pentru care îmi propun, ca din punct de vedere 

profesional, să colaborez mai mult şi mai intens cu colegi şi profesori din alte universităţi 

şi să particip la cât mai multe activităţi  organizate atât pe plan naţional, cât şi pe plan 

internaţional. 

Cercetarea ştiinţifică este esenţială pentru dezvoltarea carierei profesionale. 

Cariera ştiinţifică presupune o continuă preocupare pentru cercetare, iar domeniile de 

cercetare se stabilesc în funcţie de interesul fiecăruia pentru ştiinţă.  

Principala orientare în desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică a fost 

consacrată pregătirii tezei de doctorat care a implicat necesitatea cunoaşterii unor 

resorturi socio-umane complexe, care definesc comportamentul uman prin raportatrea 

la noţiuni de medicină, drept, religie, psihologie şi filosofie, chimie. 

În perioada de pregătire a tezei de doctorat, am efectuat cercetări ştiinţifice, 

care s-au finalizat cu participarea şi susţinerea unor comunicări, în cadrul unor 

simpozioane naţionale şi internaţionale, cu publicarea unor studii, articole, monografii  

în revistele şi editurile de specialitate. 

Consider că proiectele de cercetare-dezvoltare au o mare importanţă întrucât 

prin intermediul acestora se aduc contribuţii la dezvoltarea mediului educaţional / 

cultural / economic / social etc. 

Continuarea acestor preocupări este pentru mine un deziderat de la care nu mă 

abat. Am considerat că numai printr-o formare profesională continuă pot ţine pasul cu 

noile realităţi şi pot face faţă cerinţelor pieţei.  

Confruntarea opiniilor elaborate de cercetătorii români şi străini, evaluarea 

izvoarelor informatice, care aparţin ultimei decade, precum şi expunerea opiniilor mele 

se regăsesc în studii suţinute sau publicate: 

2015 - Implicaţiile economice ale crizei din Ucraina, prin prisma interdicţiilor 

asupra produselor alimentare, impuse Federaţiei Ruse; 

2015 - Heat occurrence after weaning in demi-intensive sows depending on 

season and parity; 

2014 - Securitate şi Siguranţa Alimentară – Criza Alimentară – Factor de 

Instabilitate; 

2013 -Proiect: Conservanţi naturali pentru produse din carne in vederea 

obţinerii unor alimente funcţionale şi sigure pentru menţinerea sănătăţii consumatorilor 

2012 - Researches Concerning Granulometric Composition of the Soil in Arad 

Area; 

- Biofertilizers – a cheap and safe alternative to chemical fertilizers in farming 

practice; 

- Stimulating the morpho-productive characteristics at momordica charantia  

under the influence of biostimulators accepted by organic farming; 

- The use of ferromonal bait in the supervision of the lobesia botrana population 

(den et schiff); 

- Green fertilizers – fixing nitrogen plants, the energy  required for 

microorganisms in vineyard soil; 
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- Prevent and reduce the damage caused by phylloxera through a technology 

management respectful towards the environment; 

- Ft-ir study of rape seed oil trasesterification reaction in order to obtaine 

biodisel; 

- Testing the antioxidant effect of some plant extracts on lipids; 

- The evolution of wine quality during technological process at superiors wines 

from Miniş vineyard. 

O recunoaştere a prestigiului meu profesional o reprezintă şi faptul că sunt 

membru al următoarelor asociaţii profesionale: 

-Vicepresedinte al Asociatiei Political Research Group 

- Vicepresedinte al Fundatiei Colegiului National de Aparare 

- Vicepresedinte al Casei Romano-Chineze, filiala Arad – 2014; 

Una dintre constantele carierei mele profesionale sau de cercetare este aceea 

că teoria şi practica s-au împletit în mod pozitiv, indiferent că am activat în mediu privat 

sau public, ceea ce consider că adaugă un plus de valoare carierei mele profesionale.  
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Profesorul Ioan BORCEAN la ceas aniversar 

Sfărşitul lunii octombrie a adus pentru viaţa comunităţii academice a Facultăţii de 

Agricultură un eveniment de suflet – împlinirea vârstei de 80 de ani de către prof. dr. 

ing. Ioan Borcean. La ceas aniversar, în cadrul unui simpozion aniversar, colectivul 

disciplinei de Fitotehnie şi conducerea Facultăţii de Agricultură au organizat o întâlnire a 

domnului profesor cu cei care, de-a lungul unei cariere de peste 50 de ani, i-au fost 

apropiaţi.  

 
   

  Profesor emerit dr. ing. IOAN BORCEAN s-a născut în 31 octombrie 1937,în 

localitatea Anina situată în Munții Banatului. Clasele 1 – 7 le-a urmat la Școala generală 

din Anina, după care a urmat cursurile liceului General Drăgălina  din Oravița. S-a 

prezentat la concursul de admitere la Facultatea de agronomie din Timișoara, în urma 

unei concurențe de 11 candidați pe un loc a fost declarat reușit, devenind studentul 

acestei facultăți, pe care a absolvit-o în anul 1959. 

În condiții de exigență, din cei 180 de studenți admiși în anul întâi, au terminat 

facultatea doar 78. În perioada respectivă la finele facultății se făcea practică de 

conducere, timp de 10 luni, pe care a efectuat-o în localitatea Berzovia din județul 

Caraș Severin. Din lipsă de ingineri în acea perioadă mai mulți studenți din anul V au 

fost repartizați în unități agricole nou înființate , unde au îndeplinit toate funcțiile și 

responsabilitățile care revin inginerului unității.  
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În acest timp, în paralel cu activitatea de producție și-a organizat și câmpul de 

experiență unde sub conducerea prof.dr.doc.Irimie Staicu, membru corespondent al 

Academiei Române, a efectuat cercetări pentru proiectului de diplomă. În urma 

Examenului de  Stat a fost repartizat ca inginer în aceeași unitate (Bezovia), unde a 

continuat activitatea timp de un an după care, în urma unui examen de concurs a 

devenit asistent la facultatea pe care a terminat-o.  

În anul 1962, în urma colectivizării în masă a agriculturii, din lipsă de ingineri, 20 

de asistenți tineri au fost detașați, pentru două luni, în unități agricole nou înființate din 

județul Bihor.După 20 de luni de activitate la CAP Cărăsău și Petid a fost rechemat la 

facultate.  

În anul 1967 s-a prezentat la admitere  de doctorat la Institutul Agronomic 

București, conducător  științific fiind prof.dr.doc.Irimie Staicu.În 1972 a abținut titlul de 

,,Doctor în Agronomie”.  

 

 

În cei peste 50 de ani de activitate în învățământul superior a parcurs toate 

treptele universitare și a îndeplinit numeroase funcț ii dintre care menționăm: șef 

catedră, secretar științific al facultății, secretar științific al universității și prorector.În 

activitatea științifică a publicat rezultatele în peste 230 de lucrări în reviste din țară și 

străinătate.Menționăm că de-a lungul acestei perioade a publicat și 27 de cărți, manuale 

unice universitare și 19 îndrumătoare tehnice pentru agricultură. A condus 57 de teze 

de doctorat și peste 30 de lucrări de gradul I.  

Pentru întreaga activitate i-a fost acordat titlul de  Profesor emerit și numeroase 

diplome de excelență din partea universităților agronomice din țară.În ultimul deceniu 

este membru în Consiliul Consultativ al revistei Ferma și colaborator activ al revistei. 
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   Rectorul universității prof.univ.dr.ing. Cosmin Alin Popescu a conferit  

domnului profesor emerit doctor Ioan Borcean, DIPLOMA DE EXCELENTĂ din partea 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,, Regele Mihai I 

României “  din Timișoara, în semn de înaltă prețuire și recunoștiință pentru contribuțiile 

remarcabile aduse la dezvoltarea cunoașterii din domeniul agronomic. 

  Din partea Universităților Agronomice din țară  au fost conferite domnului 

profesor diplome de excelență și mesaje de recunoaștere și prețuire pentru dezvoltarea 

învățământului agronomic și contribuția adusă la dezvoltarea agriculturii  din România. 
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       Prof.univ.dr.ing.  Valeriu Tabără, vicepresedinte ASAS a înmânat  cu acest prilej 

domnului prof.univ.dr.ing.Ioan Borcean  distincția ,, MERITUL AGRICOL – Gheorghe 

Ionescu Șișești”, pentru prestigioasa contribuție adusă la dezvoltarea cercetării 

științifice, învățământului superior agronomic, fitotehniei, agriculturii Banatului și a 

României. 
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PROFESORUL   

 

Acad. Prof. univ.dr.h.c. Păun Ion Otiman 
 

Absolvent de frunte al Liceului ”General Dragalina” din Oravița, promoția 1954, 

absolvent remarcabil al Facultății de Agronomie, promoția 1959, specialist împătimit de 

meseria aleasă – de agronom – și îndrăgostit de cariera pe care a cinstit-o mai bine de 

jumătate de secol – de dascăl universitar, așa pot să-l caracterizez în câteva cuvinte pe  

PROFESORUL ION BORCEAN. De altfel, atunci când se vorbește de Dr. ing. Ioan 

Borcean, toți studenții, colegii și specialiștii din agricultură îi spun simplu: 

PROFESORUL. Deoarece, încă din primul an de activitate universitară, atunci când a 

fost ales din promoția sa ca asistent de celebrul profesor de Agrotehnică al Facultății de 

Agronomie de la Timișoara, academicianul Ieremia Staicu, ale cărui exigențe sunt 

cunoscute de zecile de generații de absolvenți timișoreni, și până azi, colegul Ioan 

Borcean a dovedit, zi de zi, cu prisosință că bine merită  apelativul PROFESORUL. 

Trec peste perioada 1965-1989 și ajungem în anul 1990, an în care amândoi am 

primit, prin votul unanim al colegilor de la noua Universitate, îndatoriri importante. 

Am lucrat împreună la configurarea noilor facultăți și a universității. 

A fost greu, a fost ușor, a fost simplu, a fost complicat, timpul și timpurile vor 

aprecia truda noastră comună. Pentru că, într-adevăr, a fost multă trudă, inclusiv pentru 

prorectorul universității,  Ioan Borcean. 

Acestea au fost câteva gânduri, scrise în fugă, din amintiri mai vechi sau mai noi, 

despre PROFESORUL IOAN BORCEAN. 
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ACADEMICIANUL PĂUN ION OTIMAN LA 75 DE ANI 1, 2 
 

Acad. Valeriu D. Cotea, Prof.dr. Vasile Gosa 

 
Omul. Cărturarul bănăţean, Păun Ion 

Otiman, descinde, ca formaţie şi mentalitate, 
din tradiţiile intelectuale ale Banatului, având 
în permanenţă îndreptată atenţia către toate 
problemele societăţii româneşti de azi. În 
vălmăşagul evenimentelor ce au urmat după 
decembrie 1989, în care oamenii, cuprinşi de o 
inexplicabilă furie, par mai doritori să lovească 
decât să înţeleagă şi mai grăbiţi să distrugă 
decât să construiască, P.I. Otiman a 
considerat că poate să aducă puţină lumină, în 
special în rezolvarea problemelor rurale, în 
care esenţială rămâne chestiunea oamenilor 
de la ţară. 

P.I. Otiman, cu înfăţişarea sa masivă, 
mişcările de om dintr-un neam care s-a clintit 
doar în ritmul larg şi rar al anotimpurilor, cu 
privirea lui caldă, vocea catifelată şi vorba 
plină de înţelepciune, e un om care aparţine 
ruralului, motiv care l-a determinat să-şi dedice 
viaţa întreagă problematicii satului românesc. 
Ţinuta, sobrietatea, eleganţa vestimentară, 
zâmbetul cald, prietenos, pe care-l aduce celor cărora se adresează în semn de bună 
ziua, de plăcere a reîntâlnirii, acesta este omul, Păun Ion Otiman. 

Dascăl de omenie şi de înţelepciune, P.I. Otiman, prin trăsăturile sale 
fundamentale de caracter şi comportament, l-au făcut să fie îngăduitor, cu sufletul 
deschis, familiar, văzându-şi însă cu perseverenţă de propriul drum. Astfel, P.I. Otiman 
apare ca o personalitate complexă, frământat de multe probleme ale epocii, la care 
caută să dea răspunsuri limpezi şi convingătoare, ceea ce-l face un adevărat exponent 
al societăţii de azi. 

Profesorul - rectorul. Prezentarea activităţii profesorului P.I. Otiman ca rector 
trebuie să înceapă de la câteva mari proiecte pe care le-a conceput şi, în mare 
parte, le-a pus în operă în domeniul universitar. Dar, aceste realizări cel mai bine pot 
fi prezentate chiar de autorul lor, preluate dintr-o carte de referinţă a rectorului PI. 
Otiman3: „În ziua de 10 ianuarie 1990, zi în care se mai auzeau împuşcături răzleţe în 
Timişoara, prin votul exprimat democratic prima dată în comunitatea noastră 
universitară, după alungarea Regelui Mihai în anul 1947 de către comunişti, profesorii şi 
studenţii mi-au încredinţat mandatul de rector al universităţii. Puţini dintre noi, la acea 
dată, în iureşul evenimentelor contradictorii ce se desfăşurau, aveam să anticipăm 
complexitatea perioadei de reformă a învăţământului şi a universităţii noastre. La scurt 
timp după acest moment, atunci când puteam număra pe degete colegii care au avut 
curajul să-şi exprime liber, deschis opiniile, mai cu seamă dacă acestea conţineau 
evidente componente de gândire civică sau liberală, am aşternut pe hârtie concepţia 
mea cu privire la restructurarea generală a agriculturii, a învăţământului superior 
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agronomic şi a cercetării ştiinţifice agricole, într-o scrisoare adresată miniştrilor de 
atunci ai învăţământului şi agriculturii”4. 

Agronomia timişoreană a fost cea dintâi instituţie de învăţământ superior din 
România care a adoptat, imediat după 1989, statutul de universitate. Această decizie a 
avut consecinţe favorabile cu privire la aderarea universităţii pe care a condus-o în 
programele europene, în primul rând PHARE şi TEMPUS, precum şi la numeroase 
parteneriate internaţionale. Universitatea a realizat contacte internaţionale majore, 
organizând la Timişoara, încă în martie 1991, primele reuniuni ştiinţifice europene, sub 
egida Consiliului Europei, întruniri care au marcat debutul internaţional al instituţiei, 
considerată, în acel moment, printre puţinele universităţi cu atmosferă democratică şi cu 
vocaţie europeană din România. 

Pentru creşterea calităţii procesului didactic şi ştiinţific, rectorul P.I. Otiman s-a 
preocupat de îmbunătăţirea resurselor umane ale universităţii, înţelegând, prin 
aceasta, calitatea profesională a personalului didactic, afirmarea acestuia prin 
performanţă ştiinţifică, competitivitate naţională şi internaţională, precum şi calitatea 
managerială şi executivă a personalului economic şi administrativ. În concepţia sa, 
resursele umane au mare importanţă în competiţia europeană, fapt ce l-a determinat să 
faciliteze unui număr important de cadre didactice de vârstă tânără şi medie, 
participarea în numeroase proiecte internaţionale prin stagii de pregătire în laboratoare 
performante din lume, aceştia validându-şi, astfel, calităţile didactice şi ştiinţifice, 
aducând, totodată, prestigiu universităţii. Ca răspuns al performanţei în această 
perioadă, cadrele didactice din USAMVB Timişoara au câştigat 11 premii ale 
Academiei Române, două premii Opera Omnia, precum şi multe premii 
internaţionale semnificative. Drept corolar al activităţii ştiinţifice, în clasamentele 
CNCSIS din anii 2002, 2003, universitatea s-a clasat, de fiecare dată, pe primul 
loc. 

S-a realizat, printr-un proiect major finanţat de Banca Mondială şi compania 
Monsanto, singurul laborator de transfer de gene pentru modificarea genetică a 
soiurilor de cartof din România şi printre puţinele din Europa Centrală şi de Est, unde 
s-a realizat, pentru prima dată în România, transferul genei Bt (pentru rezistenţă la 
atacul gândacului din Colorado), adică modificarea genetică a două soiuri de cartofi. 

Conştient de necesitatea modernizării şi extinderii bazei didactice, ştiinţifice şi de 
extensiune, rectorul P.I. Otiman s-a preocupat constant şi permanent de dezvoltarea 
materială a universităţii. În condiţiile reconstituirii proprietăţilor, conform Legii fondului 
funciar, universitatea nu numai că nu a pierdut din suprafaţa agricolă, ci a redobândit 
peste 1000 ha, la Timişoara - km 6, Voiteni, Teremia, Caransebeş, Lugoj - Herendeşti şi 
Sânnicolau Mare, fondul funciar al universităţii ajungând la 3000 ha, la predarea 
mandatului în decembrie 2004, punând, în acest fel, bazele didactice la Şcoala de 
Agricultură din Voiteni şi transformarea acesteia în şcoală europeană pentru fermieri, 
precum şi baze de cercetare la Staţiunea de dezvoltare pomicolă de la Caransebeş, la 
pepinierele pomicole din Lugoj şi Sânnicolau Mare, la plantaţiile pomicole de la 
Herendeşti şi Brebu şi platforma agroindustrială de la km 6. 

Rectorul P.I. Otiman a înfiinţat în universitate, pentru prima dată în România, 
domenii noi ca Ingineria genetică, Ingineria mediului agricol, Tehnologia 
produselor agroalimentare, Extracte şi aditivi alimentari, Controlul calităţii 
produselor alimentare, Peisagistica, Managementul dezvoltării rurale, Silvicultura 
etc. Drept consecinţă a acestei concepţii de dezvoltare academică, USAMV Timişoara a 
devenit în România liderul de necontestat al reformei învăţământului 
agroalimentar. 
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Ca rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului, timp de 15 ani, de la 
începutul anului 1990 şi până la sfârşitul anului 2004, prof. P.I. Otiman a avut contribuţii 
substanţiale în modernizarea şi compatibilizarea învăţământului superior agroalimentar 
şi a cercetării ştiinţifice din România cu cele din Uniunea Europeană. 

A dat în folosinţă la noua Facultate de Tehnologii Alimentare două corpuri, în cea 
mai mare investiţie a Universităţii, a treia ca valoare şi suprafaţă desfăşurată realizată 
după 1990 în ţară. În mandatul său, s-au realizat importante modernizări ale 
amfiteatrelor, spaţiilor de învăţământ de la ID, laboratoarele aferente Silviculturii şi 
Peisagisticii, heleşteele, laboratoarele, câmpurile floricole şi dendrologice de la S.T.N. 
etc. A cumpărat suprafaţa de 10.000 mp, într-un cadru mirific, la Muntele Semenic - Trei 
Ape, pentru construcţia viitoarei Cabane Silvice şi pentru Agroturism montan. A 
reabilitat trei din patru cămine, oferind condiţii decente de locuit pentru studenţi. 
Lucrările desfăşurate la cele trei cămine au depăşit suma de 10 miliarde lei, 
concretizată în modernizarea grupurilor sanitare, dotarea cu mobilier şi lenjerie nouă, 
mochetă şi tâmplărie cu geamuri termopan, conectarea la reţeaua de cablu TV şi 
Internet. S-a amenajat clubul studenţilor în suprafaţă de 180 mp, spaţiu mobilat şi 
conectat la Internet. Cantina studenţească, prin alocarea de peste 5 miliarde de lei, a 
fost modernizată, fiind recunoscută de toţi cei care vizitează universitatea noastră, ca 
fiind cea mai frumoasă şi cea mai de calitate din ţară. S-au reabilitat dispensarele 
medicale, acestea fiind cele mai moderne din cadrul Policlinicii studenţeşti Timişoara. 
De asemenea, în parte, s-a amenajat baza sportivă a universităţii. A urmărit realizarea 
unui echilibru financiar între venituri şi cheltuieli, universitatea având în permanenţă 
capacitate de plată. Salarizarea personalului, după cum rezultă din datele statistice ale 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, s-a situat în fiecare an cu 5-20% peste nivelul 
celorlalte universităţi de profil din ţară şi a celor din Timişoara. 

În anul 2005, profesorul Păun Ion Otiman scrie o carte remarcabilă5,6, o oglindă a 
activităţii sale ca rector. Concepută şi scrisă la un nivel de superioară intelectualitate, 
cartea Agronomia Banatica reţine de-a lungul celor 500 de pagini, prin varietatea şi 
profunzimea problemelor abordate, prin înălţimea unei gândiri independente şi prin 
limbajul propriu. Singulară, exemplară şi, în acelaşi timp, greu de clasat într-un gen 
anume - monografie, jurnal, memorii sau, conform autorului, evocări şi reflecţii, cartea 
se află, la graniţa dinte evocare şi eseistică. Elaborată cu inteligenţă şi farmec, cartea 
atrage prin conţinutul ei captivant şi prin fluenţa stilului. Personal, am citit-o pe 
nerăsuflate, la unele fragmente revenind şi, oenolog fiind, le-am „sorbit”, pe îndelete, ca 
pe un vin de mare marcă, declară acad. VD. Cotea, consemnând: „implicarea în miezul 
evenimentelor prezentate, permite autorului să vadă nu de sus şi nici de departe. Ca 
urmare, textul, datele şi faptele prezentate sunt selectate din incandescenta realitate 
trăită, fără altă cenzură decât aceea a respectului pentru adevăr şi valoare şi a refuzului 
sever faţă de fals şi demagogie. 

Partea cea mai importantă, cea care constituie o adevărată coloană de susţinere 
a cărţii, este rezervată problemelor generale ale agriculturii româneşti. Aprecierile 
asupra satului românesc, considerat de autor „matricea fundamentală a neamului 
nostru”, în buna tradiţie de la Rebreanu şi Blaga încoace, au încărcătura necesară a 
urgenţei, a condiţiei sine qua non în faţa comandamentelor prezente, obligând la 
reflecţie. Participarea autorului la transformarea satului bănăţean - cu al cărui destin se 
confundă - propune cititorului un orizont diferit de cel cu care era obişnuit.” 

Consider că este util - pro memoria -, spune autorul P.I. Otiman, ca şi acum, 
măcar câteva din cele mai de seamă împliniri concepute şi înfăptuite de mine, împreună 
cu colegii şi studenţii universităţii, să le reiterez, menţionând, însă, de la început, faptul 
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că, la data debutului de mandat, m-a preocupat numai şi numai ceea ce aveam eu 
de înfăptuit ca rector şi nu ce au (sau nu au) făcut predecesorii mei. 

Profesiunea de credinţă, ca rector, timp de 15 ani, şi-a formulat-o la încheierea 
mandatului în 2004, în următorul decalog: 

• La începutul mandatului meu m-a preocupat viitorul universităţii, adică ce pot 
să fac pentru progresul comunităţii academice şi nu m-a interesat nimic din ce şi cât au 
făcut sau ce şi cât nu au făcut predecesorii mei. 

• Rectorul trebuie să fie primul simbol şi primul slujbaş al universităţii. Ca 
simbol, am încercat să onorez cu prestanţă instituţia şi colegii; ca slujbaş, am lucrat 
pentru colectivitatea academică, pentru Dvs. 

• Ca rector am încercat să fiu un om al echilibrului, al ponderării, nu am plătit 
poliţe, nu am jignit şi nu am purtat ranchiună nimănui, chiar dacă, nu de puţine ori, am 
avut parte de atitudini cel puţin potrivnice. 

• Ca rector, nu am avut conflicte cu colegii, cu atât mai mult cu cei mici. 
• Ca rector, am încercat, şi, în mare măsură, am reuşit, să fiu tare cu cei tari, iar 

raporturile, dificultăţile şi diferendele cu cei mai mici le-am lăsat să le rezolve 
colaboratorii mei. 

• Cu autorităţile, indiferent de culoarea lor politică, în limitele unei atitudini 
civilizate, am avut relaţii corecte; nu am preamărit pe nimeni, părându-mi-se nedemnă 
atitudinea de adulaţie, atât pentru mine ca rector, cât şi pentru comunitatea universitară 
pe care am reprezentat-o. 

• Am pus mult mai mare preţ pe punctele de vedere, opiniile şi criticile 
adversarilor mei, decât pe „aprobările” permanente ale yesmanilor de care am avut 
parte, în număr destul de mare, în aceşti mulţi ani. La preluarea mandatului 
(mandatelor), nu am dat nici un fel de atenţie primilor care au încercat să urce în barca 
mea, deoarece am ştiut că aceştia vor fi primii care o vor părăsi (fapt confirmat, acum, 
de realitatea acestor zile). 

• Nu am fost sensibil niciodată la corul lăudătorilor, pentru că am ştiut că aceia 
care au profesia de adulator, yesmanii, la prima ocazie, trec în adevărata lor ipostază, 
cea de delator. 

• Ca om politic, timp de 14 ani şi ca senator în două mandate, mi-am folosit 
poziţia şi puterea de influenţă în slujba universităţii, a învăţământului şi a ştiinţei 
româneşti. Viaţa boemă, liniştea şi dulcea lene de dimineaţă, de sâmbătă şi duminică a 
profesorului universitar nu a făcut casă bună cu viaţa mea de rector. 

• Având la activ circa 1000 de zboruri şi câteva sute de drumuri cu trenul sau 
maşina Timişoara - Bucureşti, am renunţat la multe clipe de linişte în familie, pentru că 
trebuia să fiu în altă parte, în slujba dumneavoastră. Mai degrabă am renunţat la 
plăceri, decât am avut parte de ele. 

În ultimul rând, având posibilitatea să vizitez circa 60 de universităţi din lume 
(Novi Sad, Belgrad, Zagreb, Liubliana, Saraevo, Szeged, Sofia, Plovdiv, Chişinău, Pisa, 
Florenţa, Padova, Nisa, Montpellier, Versailles, Paris-Sorbona, Rennes, Nantes, Lille, 
Strasbourg, Hohenheim, Munchen, Giessen, Gdtingen, Bremen, Hanovra, Heidelberg, 
Freiburg, Karlsruhe, Tubingen, Salzburg, Viena, Uppsala, Malmo, Stockolm, Evora, 
Missouri, Purdue, Illinois, Indianapolis, Iowa, Des Moines, Davis, Stanford, Berkeley, 
Alcor, Mexico City, Şanhai, Beijing, Praga, Brno, Bruxelles, Leuvain, Geambloux, Liege, 
Wageningen, Zurich, Geneva, Istanbul) şi o mulţime de institute sau staţiuni de 
cercetare (aproape toate cheltuielile acestor călătorii au fost cu finanţare externă din 
fondurile partenerilor), întâlnindu-mă cu foarte mulţi înalţi demnitari (preşedinţi de ţară, 
prim-miniştri, miniştri, secretari de stat, rectori sau preşedinţi de universităţi, decani, 



Agricultura Banatului – anul XXVI – nr. 4 

42 

 

parlamentari etc.), participând la multe întruniri ştiinţifice sau politice internaţionale, am 
acumulat o anumită experienţă în domeniul managementului universitar, al dezvoltării 
instituţionale. Din toate am încercat să evoc câte ceva. Am făcut-o cu cel mai curat 
gând, adică să le pun la îndemâna celor care au nevoie de aceste cunoştinţe şi 
experienţe.” 

În calitate de rector, a condus activitatea bilaterală în acorduri internaţionale 
încheiate cu mai multe universităţi din lume: Hohenheim - Germania, Aberdeen - Scoţia, 
Purdue şi Columbia - U.S.A., Pisa - Italia, Evora - Portugalia, ENSA Rennes şi Dijon - 
Franţa, Novi Sad - Serbia, Uppsalla - Suedia, Praga - Cehia, Szeged - Ungaria ş.a. 

În calitate de vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor, vicepreşedinte 
al Consiliului Naţional de Atestare a Gradelor şi Titlurilor Universitare, de membru al 
Consiliului Naţional pentru Reformă în Învăţământ şi al Consiliului Naţional de Evaluare 
şi Acreditare Academică a contribuit la modernizarea învăţământului superior din 
România. În domeniul reformei învăţământului şi a cercetării ştiinţifice a avut o 
contribuţie însemnată, în calitate de senator şi preşedinte al Comisiei pentru Învăţământ 
şi Ştiinţă a Senatului României, cele mai importante legi, la care şi-a adus o contribuţie 
esenţială, fiind: Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei 
Române, Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu Şişeşti”, Legea nr. 118/2002 privind instituirea 
indemnizaţiei de merit; Legea nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 
Legea nr. 84/1995 - Legea învăţământului, Legea nr. 88/1993 privind acreditarea 
instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, Legea nr. 209/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, Legea nr. 399/2004 privind organizarea 
ciclurilor universitare. De asemenea, în calitate de preşedinte al Comisiei de Agricultură 
şi Silvicultură a Senatului României în legislatura 1992-1996 a contribuit la elaborarea şi 
amendarea unui număr important de legi din domeniul reformei în agricultură şi 
dezvoltarea rurală. 

Activitatea acad. P.I. Otiman, ca rector şi profesor, este cel mai bine sintetizată 
în Laudatio prezentat la USAMV Bucureşti cu ocazia conferirii titlului de Doctor Honoris 
Causa: „Se poate spune, fără să exagerăm, că dintre toţi rectorii pe care i-a avut de-a 
lungul anilor Universitatea de la Timişoara, doi au avut o prestaţie deosebit de 
valoroasă - Prof Dr. doc. Şt. Iulian Drăcea, fondatorul Institutului Agronomic Timişoara 
şi Acad. Păun Ion Otiman, reformatorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara”. 

Managerul academic. Academicianul P.I. Otiman a avut şi continuă să aibă o 
bogată activitate managerială în Academia Română, atât la nivel central, în cadrul 
Biroului şi Prezidiului Academiei Române, ca Secretar general în perioada 2006-2014, 
precum şi la nivelul Filialei Timişoara în perioadele 2003-2006 şi din 2014 până în 
prezent, în calitate de preşedinte. 

Preocupările manageriale ale acad. P.I. Otiman au fost orientate, cu precădere, 
spre îmbunătăţirea finanţării; realizarea de investiţii noi; îmbunătăţirea salarizării 
personalului de cercetare şi administrativ; reluarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor de cercetători; recuperarea, reabilitarea şi utilizarea patrimoniului istoric şi 
cultural, funciar agricol şi silvic, imobiliar şi financiar al Academiei Române. Un rol 
fundamental a avut acad. P.I. Otiman ca Secretar general în recuperarea patrimoniului 
istoric, cultural şi artistic al Academiei Române. Iată cum descrie prof. Otiman episodul 
dramatic al devalizării Bibliotecii Academiei Române şi cel al luptei pentru recuperare7: 
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„Despre anii de mare restrişte pe care i-a traversat Academia Română, odată cu 
transformarea sa în Academia R. P R., marele filosof român Constantin Rădulescu-
Motru, el însuşi exclus din noua Academie, nota în Jurnalul său la 17 aprilie 1949: 
„Traian Săvulescu rămâne la preşedinţia Academiei R. P R. ca exponent al politicii 
guvernului, adică ca exponent al politicii bolşevice. Iată, dar, unde a ajuns Academia 
Română de altădată. Să sprijine politica bolşevică iar nu ştiinţa liberă şi cultura 
românească. Era de aşteptat acest lucru, totuşi nu credeam că are să se declare pe 
faţă aşa de curând”. 

Nu este un secret pentru nimeni că Academia Română a trebuit să facă faţă 
multor încercări pentru a putea supravieţui, iar Biblioteca Academiei la rândul său a fost 
brutal lovită prin două decizii ale statului comunist: Decretul nr. 472 din 30 decembrie 
1971 privind constituirea Fondului Arhivistic Naţional, devenit Legea 20/1972 privind 
organizarea şi funcţionarea Arhivelor Statului şi Decizia Comitetului Politic Executiv al 
C. C. al P C. R. nr.1070/1-6 din 11 martie 1978. 

Devalizarea tezaurului cultural al Academiei Române de către statul comunist a 
început prin aplicarea Legii 20/1972 privind organizarea şi funcţionarea Arhivelor 
Statului, prin care s-au transferat de la Biblioteca Academiei Române următoarele 
arhive: Arhiva Palatului Regal (99 mape, 70587 file); Arhiva I. Pelivan (77 mape, 25211 
file); Arhiva G. Brătianu (6 mape, 53400 file); Arhiva Pavel Gore (3 mape, 1900 file); 
Arhiva N. Titulescu (9 mape, 9378file); Arhiva N. Zigre (4 mape, 1300 file); Arhiva Savel 
Rădulescu (6 mape, 1800 file); Arhiva Manolescu-Strunga (5 mape, 1500 file); Arhiva 
Fr. Rebhuhn (11 mape, 3000 file); Planurile de sistematizare ale oraşului Bucureşti (550 
suluri); Arhiva Conace „chiabureşti” (170 pachete, 1289 documente). Memorii şi 
corespondenţă aparţinând oamenilor politici români şi străini - câteva sute de mii de 
file). Toate acestea au fost transferate în baza unui simplu pro- ces-verbal (nr. 11297 
din 10 septembrie 1975), semnat de Gabriel Ştrempel, în calitate de director al 
Bibliotecii Academiei, şi de Nina Livezeanu, în calitate de bibliotecar gestionar la 
Serviciul de Manuscrise - Carte rară. 

Lucrurile nu s-au oprit aici, şi în anul 1979, în urma Deciziei Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P C. R., transmisă Academiei Române în 11 martie 1978, Biblioteca 
Academiei mai predă din arhiva Palatului Regal (1930-1940), 4490 documente şi 94 de 
volume de presă, cuprinzând, în principal, activitatea lui Carol al II-lea ca Rege al 
României, vizita în Statele Unite a Reginei Maria în 1926, vizitele Regelui Carol al II-lea 
la Londra, Varşovia, Paris, Geneva, Praga etc., în perioada 1936-1937, documente 
ilustrând funeraliile Regelui Ferdinand şi ale Reginei Maria, alte documente (Proces-
verbal 2908/21.03.1979, semnat de Gabriel Ştrempel şi Nina Livezeanu). 

În baza aceleiaşi Decizii a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
numărul 1070/1-6, document transmis Academiei Române la 11 martie 1978, a fost 
predat către Arhivele Statului şi Fondul de Documente istorice al Bibliotecii Academiei, 
constituit pe parcursul a mai bine de 100 de ani, în cea mai mare parte prin donaţii şi 
legate. Problema acordului Academiei Române sau al conducerii Bibliotecii asupra 
acestei preluări abuzive nu poate fi invocată, deoarece, fiind vorba de o Hotărâre a C.C. 
al P.C.R., aceasta nu se putea comenta şi nimeni nu se putea opune acestei ticăloase 
şi periculoase decizii. Că aceste decizii au fost îndreptate împotriva Academiei Române 
este foarte clar, căci Academia ajunsese să aibă şapte funcţionari şi doi portari în 
aparatul central, iar personalul de specialitate al Bibliotecii Academiei, după ce colecţiile 
speciale ar fi fost preluate de alte instituţii, urma să fie transferat parţial la Arhivele 
Statului şi parţial în alte părţi. Deposedarea Bibliotecii Academiei de mai multe colecţii 
de valoare, colecţia de documente istorice, diverse arhive, colecţia numismatică 
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(transferată la Muzeul Naţional de Istorie şi parţial retrocedată de curând Academiei 
Române (2011)), nu a fost o măsură aplicată niciunei alte biblioteci din România şi nici 
muzeelor deţinătoare de documente istorice sau de colecţii numismatice. Aceste fapte 
ne îndreptăţesc, din nou, să afirmăm că ţinta raptului comunist era îndreptată împotriva 
Academiei Române. 

Încă de la înfiinţarea Societăţii Academice Române, membrii acesteia au gândit 
ca în structura Bibliotecii Academiei să existe colecţii speciale care să adune 
manuscrise, documente istorice, cărţi româneşti vechi, piese numismatice, medalii, 
piese filatelice, gravuri şi desene, fotografii, hărţi şi atlase, note muzicale şi discuri, 
afişe, proclamaţii, toate acestea pentru a fi puse la îndemâna cercetătorilor, după 
modelul marilor biblioteci europene. Toate acestea împreună şi fiecare în parte, 
organizate ca fonduri de sine stătătoare, sunt colecţii de studiu şi nu fonduri arhivistice 
sau de muzeu. 

Biblioteca Academiei Române nu a înstrăinat niciodată materiale din colecţiile 
sale, cu excepţia perioadei de război, când o parte din colecţiile de manuscrise, 
documente istorice şi colecţia numismatică au fost duse la Moscova spre păstrare şi de 
unde, într-adevăr, câteva piese nu s-au mai întors. 

În baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, Biblioteca Academiei 
Române este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică şi statut de bibliotecă 
naţională, care funcţionează în structura şi în subordinea Academiei, considerente 
care au condus Biroul Prezidiului, în actuala legislatură (2010-2014), să iniţieze 
acţiuni şi acte normative de recuperare a patrimoniului cel mai important al 
Tezaurului Academiei Române: colecţia de documente istorice. 

Prin Legea 189/2010 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei 
Române a documentelor istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale, 
iniţiată de conducerea actuală a Academiei Române (mandatul 2010-2014) şi a 
Bibliotecii Academiei Române, începând cu data de 10 ianuarie 2011 s-a procedat 
la recuperarea documentelor istorice şi aşezarea acestora la locul lor firesc, de 
unde au plecat. 

Componenţa colecţiei de documente istorice recuperate este următoarea: 
345052 documente istorice, constituite în 1996 de pachete; Documente istorice peceţi - 
610; Documente istorice suluri - 172; Arhiva Casei Comerciale Constantin Hagi Popp - 
362 mape, 143797 documente şi 410 registre”. 

În perioada 2006-2014, prin grija Secretarului general PI. Otiman, s-au făcut 
investiţii fără precedent în Academia Română a ultimilor 50 de ani, în valoare totală de 
233,4 mil. lei, din care 92,2 mil. lei de la bugetul statului, 97,3 mil. lei din proiecte de 
cercetare, 44,0 mil. lei din fonduri europene nerambursabile, 13,0 mil. lei din veniturile 
agricole şi silvice. Investiţiile efectuate de Academia Română au avut ca destinaţie 
achiziţionarea de aparatură modernă de cercetare, computere, construcţii noi, extinderi 
şi reabilitări la sediul central al Academiei Române, la filialele din Cluj, Iaşi şi Timişoara, 
la Institutul de Cercetări de Biologie şi Institutul de Biologie Celulară din Bucureşti, 
Institutul Petre Poni din Iaşi, Centrul de Cercetări de la General Berthelot-Haţeg, 
Spitalul „Elias” şi Centrul Medical de Diagnostic ale Academiei Române. 

Activitatea acad. PI. Otiman în perioada 2006-2014 a fost sintetizată într-o carte 
de excepţie „Proiecte şi teme academice. Retrospectivă 2006-2014” (Editura 
Academiei Române, 2014, 585 p.). 

În domeniul recuperării patrimoniului Academiei Române, activitatea acad. PI. 
Otiman este remarcabilă: a condus operaţiunile de recuperare a 5000 ha de teren 
agricol, 20700 ha de pădure şi organizarea Ocolului Silvic Penteleu al Academiei 
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Române (ocol privat) şi a 30 clădiri şi 14 case memoriale. Veniturile nete anuale ale 
Academiei Române generate de activitatea agricolă şi silvică organizată de acad. PI. 
Otiman, sunt de 12-15 milioane lei. 

O lucrare enciclopedică de mare valoare ştiinţifică şi artistică coordonată de acad. 
Ionel Haiduc şi acad. Păun Ion Otiman este Tezaurul Academiei Române, apărută la 
Editura Academiei Române, circa 2500 pagini, cinci volume: 1. „Donatori si Donaţii”; 
2. „Monumente de arhitectură ale Academiei Române”; 3. „Monede greceşti si 
Române - Colecţia numismatică Orghidan”; 4. „Manuscrise, documente istorice, 
arhive, corespondenţă, carte rară”; 5. „Colecţiile de artă ale Academiei 
Române”. Lucrarea este realizată în perioada 2011-2014 de un colectiv larg de 
cercetători, bibliotecari şi numismaţi din Academia Română - peste 20 de autori -, 
apărută în condiţii grafice excelente, fiind, din multiple puncte de vedere, una dintre 
cele mai valoroase lucrări ale Academiei Române, din toate timpurile. 

Acad. PI. Otiman, bun cunoscător al evoluţiei Academiei Române, al 
momentelor sale dramatice din anii 1947-1948 şi din perioada 1948-1989, a iniţiat şi 
coordonat apariţia a trei lucrări memorabile pentru cunoaşterea istoriei Academiei 
Române, aceste cărţi8’ 9 10 fiind citate de peste 150 de ori în lucrări de specialitate. 

 
 
Cercetătorul. Creator de şcoală în domeniul economiei şi dezvoltării rurale, 

optimizării sistemelor de producţie din agricultură, este printre primii economişti agrari 
care au promovat încă din anii 1970 utilizarea tehnicilor moderne de calcul în 
agricultură, a proiectării băncilor de date pentru agricultură. Ca om de ştiinţă, are tot 
atâta grijă în cercetarea fundamentală, ca şi în cea de extensie universitară, de a 
asigura cunoaştere superioară din informaţia ştiinţifică, abordând domenii diferite: ştiinţa 
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aplicată, tehnică, fapte de viaţă socială, politică agrară, probleme de învăţământ şi 
cultură. 

Imaginea ştiinţifică a academicianului şi cercetătorului, P.I. Otiman este întregită 
de prezentarea cărţilor sale reprezentative. 

Lucrarea „Programarea producţiei vegetale” se înscrie în seria studiilor de 
introducere a cercetării operaţionale şi a metodelor de prelucrare automată a datelor în 
agricultură, în general şi în producţia vegetală, în special. Studiul prezentat specialiştilor 
din domeniul planificării şi tehnologiilor culturilor de câmp, reprezintă o sinteză a 
cercetărilor întreprinse, sprijinindu-se pe bibliografia avută la dispoziţie, precum şi pe o 
serie de rezultate experimentale şi de producţie. 

Ideea lucrării, generată de cerinţele optimizării procesului de programare a 
culturilor pe unităţi agricole şi ferme, de amplasare a culturilor în asolamente pe sole şi 
parcele, de proiectare a tehnologiilor de obţinere a producţiilor, constituind continuarea 
unor preocupări mai vechi cum sunt: optimizarea dozelor de îngrăşăminte şi 
amendamente, raţionalizarea repartiţiei teritoriale a îngrăşămintelor chimice, optimi-
zarea planurilor de fertilizare a culturilor etc. De asemenea, ideea cercetării a fost 
susţinută de „imensitatea informaţională a problemei de programare a producţiei 
vegetale la nivel macro şi microeconomic”. În lucrare se propune un set de modele, 
care pot fi operaţionale prin transpunerea lor pe calculatorul electronic, devenind astfel 
utile pentru programarea producţiei în agricultură11. 

Având în vedere saltul realizat de ştiinţele „adiacente” disciplinelor tehnologice, 
economico-organizatorice şi de conducere ale căror tehnici şi metode sunt intrate în 
portofoliul metodologic al specialiştilor din agricultură, precum şi experienţa în domeniu 
de 20 de ani, I.P Otiman a elaborat lucrarea „Optimizarea producţiei agricole”12. 

Partea cea mai extinsă a cărţii cuprinde elemente de noutate a tehnologiilor în 
culturile de câmp. Originalitatea lucrării constă în algoritmizarea secvenţială a 
tehnologiilor, modelarea matematică a secvenţelor tehnologice şi elaborarea schemelor 
logice ale acestora. în acest fel lucrarea pune bazele optimizării tehnologice de 
producţie cu ajutorul calculatoarelor electronice. De altfel, mare parte din problemele 
prezentate teoretic în această carte şi-au găsit aplicabilitatea practică într-o serie de 
lucrări contractate de diferiţi agenţi economici din agricultură. Lucrarea a fost favorabil 
apreciată în literatura ştiinţifică din ţară şi străinătate, fiind distinsă cu premiul Ion 
Ionescu de la Brad al Academiei Române pe anul 1990. 

În dorinţa de a defini calea de urmat în dezvoltarea agriculturii româneşti după 
evenimentele din 1989, P.I. Otiman face o amplă analiză a evoluţiei agriculturii 
româneşti13. 

Pentru a crea o bază ştiinţifică propunerilor de restructurare şi dezvoltare a 
agriculturii româneşti după decembrie 1989, P.I. Otiman face o amplă analiză a situaţiei 
agriculturii vest-europene după război, în contextul pieţei comune, respectiv a politicii 
agricole comunitare, caracteristicile agriculturilor vest-europene, structurile 
agroalimentare în ţările cu economie de piaţă cu referire specială la Germania, Franţa şi 
ţările mediteraneene - Italia, Grecia, Spania, Portugalia14. În definirea modului de 
restructurare a agriculturii României după 1989, P.I. Otiman analizează resursele 
funciare, resursele umane, ameliorarea regimului juridic al proprietăţii, sprijinirea 
agricultorilor, creditul agricol, demonopolizarea activităţilor comerciale şi de servicii în 
agricultură, deblocarea financiară, ameliorarea activităţii bancare, restructurarea 
administraţiei şi asistenţei (consultanţă) tehnico-economice agricole, strategia 
învăţământului şi cercetării ştiinţifice agricole româneşti, restructurarea profesională şi 
sindicală a agricultorilor, politici agricole guvernamentale15. Această analiză îi permite 
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lui P.I. Otiman să concluzioneze că „în judecarea corectă a poziţiei noastre faţă de 
agricultura viitoare a României, trebuie să pornim de la aprecierea corectă a spaţiului 
cultural, economic şi geografic căruia aparţinem. În starea jalnică actuală, efortul 
reconstrucţiei, şi mai cu seamă al renaşterii spaţiului rural românesc, este imens. Dar 
nici un efort nu va fi prea greu, prea costisitor, pentru ca refăcând agricultura, ţăranul şi 
satul românesc se reface ţara şi renaşte naţiunea română.” 

Este convins că „avem o datorie sfântă faţă de ţăranul român. Să-l ajutăm să-şi 
reclădească ferma, încet, cu trudă şi migală, să-şi lucreze pământul, cu asigurarea că 
între ţăran şi pământ trebuie să fie o legătură sfântă. Unul fără de altul nu pot să existe, 
iar fără ţăran şi pământ laolaltă noi toţi nu vom putea exista”16. 

Subliniem, opinia lui P.I. Otiman, care este una sigură, la acel timp, „România 
trebuie să opteze pentru proprietatea şi exploataţia privat-familială în ferme de tip vest-
european, întreaga strategie legislativă şi 
întreaga politică guvernamentală trebuie 
axată pe acest obiectiv. Toate legile cu 
impact agricol trebuie să favorizeze, să 
stimuleze şi să sprijine dezvoltarea 
fermei privat-familiale”17. De fapt, 
lucrarea reprezintă o sinteză a 
concepţiilor autorului cu privire la 
restructurarea agriculturii româneşti în 
condiţiile tranziţiei la economia de piaţă 
şi la o societate democratică. Studiul 
critic comparativ relevă gradul înalt de 
profitabilitate şi productivitate al fermelor 
(întreprinderilor) agricole privat familiale. 

Cartea Dezvoltarea rurală în 
România, editată în anul 1997, cuprinde 
trei părţi distincte: a) conceptul de spaţiu 
rural şi caracteristicile sale; b) evoluţia 
spaţiului rural în Europa şi în România; 
c) proiecţii de dezvoltare durabilă în 
spaţiul rural al României. Dezvoltarea 
rurală a României reprezintă o sinteză a 
cercetărilor întreprinse în domeniu, o 
încercare de tratare a complexităţii 
problematicii legate de politicile de dezvoltare echilibrată şi durabilă, în favoarea, în 
sprijinul omului, pentru ameliorarea condiţiilor sale de viaţă, pentru sporirea atracţiei 
tineretului de orice profesiune către ceea ce se numeşte viaţa la ţară. 

 

Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi 
complexe de importanţă vitală pentru o ţară atât prin dimensiunea spaţiului rural, 
exprimată prin suprafaţa deţinută, cât şi prin ponderea populaţiei ocupate în activităţi 
productive, de servicii social-culturale, de habitat şi de turism. Carta europeană a 
spaţiului rural apreciază că teritoriul rural al Europei reprezintă 85% din suprafaţa sa 
totală şi afectează, direct sau indirect, mai mult de jumătate din populaţia europeană. In 
multe ţări europene se afirmă că ruralul, cu tot ce aparţine acestei noţiuni: populaţie, 
sate, cultură, tradiţii, istorie, viaţă economică şi socială, peisagii etc., constituie cartea 
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de vizită a ţării, identitatea lor naţională. 
Revigorarea, reactivarea cercetărilor în domeniul dezvoltării spaţiului rural sunt 

impuse prerogativele timpului pe care-l traversăm, de apariţia unor procese cu efecte 
negative asupra stării de ansamblu a ruralului. În România, această chestiune se pune 
cu mai multă acuitate dacă luăm în considerare şi perioada de jumătate de secol în care 
s-au produs grave distorsiuni în starea de normalitate economică şi socială. 

Cu toate inconsecvenţele manifestate în perioada de după Decembrie 1989, 
indubitabil România şi-a exprimat opţiunea clară de integrare în structurile economice 
europene. Cu alte cuvinte, România trebuie să-şi adapteze structurile economice, 
agrare şi rurale la cele din Uniunea Europeană. Referitor la dezvoltarea spaţiului rural, 
România trebuie să adopte o nouă filosofie de evoluţie. Conform acestei noi filosofii, 
spaţiul rural în Europa Constituie un spaţiu peisager preţios, fruct al unei lungi istorii şi a 
cărui salvare este o vie preocupare pentru societate. Spaţiul rural îşi poate îndeplini 
funcţiile de aprovizionare, de destindere şi de echilibru, dintre cele mai dorite în 

societate, doar dacă rămâne un spaţiu de viaţă atrăgător şi original, dotat cu o bună 
infrastructură, o agricultură şi o silvicultură viabile, condiţii locale favorabile activităţilor 
economice neagricole, un mediu intact şi un peisaj îngrijit. 

Noua filosofie trebuie, de asemenea, să se fundamenteze pe concepţii de 
dezvoltare locală globală durabilă şi sustenabilă, care presupune atât o componentă 
rurală solidă, cât şi o componentă agricolă (sau silvică, după caz) importantă. 
Problematica dezvoltării rurale locale globale durabile constituie chintesenţa politicilor 
economice şi sociale ale dezvoltării comunităţilor locale (rurale) într-un ansamblu 
armonios. 

Dezvoltarea rurală în România - opţiuni pe termen mediu şi lung - se 
prezintă o serie de puncte de vedere personale. Prezervarea caracterului privat-familial 
al exploataţiilor agricole este o problemă importantă pentru fiinţa naţională a României. 
Sunt prezentate politici şi soluţii de susţinere a evoluţiei acestui tip de exploataţie 
agricolă, calculaţii globale cu privire la mijloacele financiare necesare pentru 
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înjghebarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor privat-familiale româneşti. 
Prin această lucrare se încearcă a se da răspuns la o serie de întrebări, cum 

sunt: 
• ce fel de agricultură trebuie să facă România, pentru ce fel de viitor social şi 

economic al ţării? 
• ce fel de agricultură, pentru ce fel de mediu înconjurător? 
• ce fel de agricultură, pentru ce fel de dezvoltare rurală? 
• ce fel de structuri agricole, pentru a le face comparabile şi competitive cu cele 

vest-euro- pene? 
• ce fel de politici agrare trebuie să promoveze România pentru a deveni 

compatibile cu cele din Uniunea Europeană? 
P.I. Otiman, ca şi magistrul său, prof. Mihai Lazăr, consideră că o mai bună 

cunoaştere a satului şi spaţiului rural în ansamblu şi o rezolvare adecvată a problemelor 
sale capitale, dacă nu s-au putut face până acum, este imperativul prezentului şi 
viitorului. Mai ales problemele economice şi sociale, îndeosebi chestiunea sărăciei 
rurale, cer urgente soluţii pentru rezolvarea lor. Creşterea venitului pe locuitorul agricol, 
a aportului agriculturii la formarea PIB şi a exportului românesc, soluţionarea 
debuşeelor rurale pentru surplusul de forţă de muncă agricolă, ar contribui la 
ameliorarea situaţiei economice a populaţiei ţărăneşti, la redresarea economiei 
generale a ţării18. 

O nouă carte a lui PI. Otiman este o sinteză a cercetărilor şi studiilor întreprinse 
într-o perioadă mai lungă de un deceniu, precum şi a cărţilor pe care autorul le-a scris 
în ultimii ani. Participarea sa în mai multe echipe naţionale sau internaţionale de 
cercetare ştiinţifică, la congrese, conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate în 
domeniul restructurării agriculturii şi dezvoltării rurale, călătoriile de studii, documentare 
şi informare, activitatea ca senator al României şi preşedinte al Comisiei de agricultură, 
industrie alimentară şi silvicultură, i-au conferit posibilitatea de a cunoaşte îndeaproape, 
din interior, marea problematică a reformei în agricultură. 

Activitatea ştiinţifică a profesorului PI. Otiman, după titularizarea sa în 
Academia Română, este remarcabilă, fiind axată, cu precădere, spre cercetări de 
dezvoltare rurală, fiind concretizată în lucrări proprii sau scrise împreună cu 
colaboratorii săi din ţară şi străinătate.19-27 

Acad, PI. Otiman iniţiază şi coordonează proiectul „Conservarea geo şi 
biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în Ţara Haţegului Retezat” (proiect finanţat prin 
mecanismul financiar al spaţiului european, în sumă de 2 mil. euro), lucrare de mare 
valoare ştiinţifică (fiind premiată de Academia Română în anul 2012) şi întindere 
impresionantă (circa 2200 pag).28-34 

Cercetarea ştiinţifică din perioada 2007-2014, ani în care a coordonat activitatea 
Institutului de Economie Agrară al Academiei Române, în calitate de director, a fost 
axată pe problematica definirii căilor şi alternativelor de evoluţie a agriculturii României 
postaderare la UE şi strategiile de dezvoltare durabilă a sectorului agroalimentar 
românesc pe termen lung orizont 2030.35-39 

Ca om de știință cea mai bună caracterizare îi este făcută de colaboratoarea sa, 
prof. Elena Badea: „Un om cu o dimensiune profesională impresionantă. Un om de 
aleasă ţinută intelectuală. Şi nu în ultimul rând, un om de mare ţinută morală, care a 
traversat cu o demnitate neştirbită toate momentele cu care ne-a confruntat istoria 
ultimei jumătăţi a secolului trecut. Numai ataşamentul său faţă de locurile natale şi de 
instituţia pe care o conduce, pasiunea de dascăl, formator de adevăraţi profesionişti, de 
oameni, şi verticalitatea sa deosebită au făcut să rămână cu noi, în fruntea noastră, deşi 
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anvergura sa l-ar fi autorizat să acceadă la funcţii administrative dintre cele mai înalte în 
stat. Este marea noastră şansă. O şansă care s-a materializat în ceea ce este astăzi 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, cu cele mai 
îndrăzneţe proiecte de biotehnologie din ţara noastră, prin Centrul Naţional de 
Excelenţă în acest domeniu. Tot ceea ce s-a realizat aici îi datorăm prestigiului şi 
talentului inegalabil de a mobiliza şi organiza oameni şi mijloace, ale marelui om de 
ştiinţă, intelectualului, rectorul nostru, profesorul Păun Ion Otiman”. (Laudatio, USAMV 
Bucureşti, 2002). 

Pentru activitatea ştiinţifică, I.P Otiman a obţinut următoarele premii: Premiul 
Ion Ionescu de la Brad al Academiei Române în anul 1990, pentru cartea 
„Optimizarea producţiei agricole”, Editura Facla, Timişoara, 1987; Premiul Opera 
Omnia al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al CNCSIS în anul 2000 pentru 
întreaga activitate; Premiul Ministerul Educaţiei şi Învăţământului pe anul 1987 pentru 
creativitate şi eficienţă în învăţământ; Ordinul României Serviciul Credincios în 
grad de comandor, în anul 2000; Ordinul Coroana României acordată de Regele 
Mihai în anul 2013; Doctor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din Bucureşti, în anul 2002, al USAMV Cluj-Napoca, 2011 şi al 
Universităţii Agrare de Stat din Chişinău, 2013. 

În anul 2004 a fost nominalizat de UNESCO-România drept candidatul ţării 
noastre pentru premiul internaţional Avicenna în domeniul eticii ştiinţifice. 

Pe plan naţional şi internaţional, a obţinut următoarele distincţii: Cetăţean de 
onoare al oraşului Philadelphia, Mississippi, SUA, 1993, al comunei natale, Bănia, 2004 
şi al comunelor General Berthelot, 2010 şi Şopotul Nou, 2015, Diploma de onoare a 
Universităţii Columbia - Missouri, SUA, 1993. 

În încheierea prezentării academicianului, profesorului, cercetătorului, 
managerului şi, mai presus de toate, a omului Păun Ion Otiman, redăm sinteza Laudatio 
de la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Bucureşti: „Personalitate marcantă a acestui început de secol, cu o 
capacitate de muncă cu totul deosebită şi cu un echilibru sufletesc de dorit, profesorul 
PĂUN ION OTIMAN reprezintă o referinţă în şcoala universitară agronomică 
românească. Din punct de vedere moral, este un om şi un coleg de o rară frumuseţe a 
caracterului, trăind şi acţionând în cultul muncii, dreptăţii şi adevărului, iar acela care 
are calităţile morale de voinţă, de perseverenţă, de profunzime şi seriozitate în a crea, 
aşa cum le are profesorul şi rectorul PĂUN ION OTIMAN, merită dreptul sacru la 
fărâma sa de eternitate”. 

* * * 
1
 Portret văzut de Acad. Valeriu D. Cotea în lucrarea „O carte cât o viaţă”, Rev. 
Profitul agricol, nr.6/feb.2006 şi Prof.univ.dr. Ioan Bold, Prof.univ.dr. Manea Drăghici, 
membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în 
cartea „Două secole de economie rurală şi agrară. Portrete şi semnificaţii”, Editura 
Mirton, 2005, pg. 651. 
2
 Născut la 28 mai 1942 în comuna Gârbovăţ, judeţul Caraş-Severin. Facultatea de 
Agronomie (1960-1965) şi Facultatea de Ştiinţe Economice Timişoara (1967-1971). 
Doctoratul în ştiinţe agricole (1975). Preparator (19661968). Asistent (1968-1972). Şef 
lucrări (1972-1977), Conferenţiar (1978-1990), profesor (1990) şi Rector al Universităţii 
de Ştiinţe Agronomice din Timişoara (19902004), Senator (1992-1996 şi 2000-2004). 
Membru corespondent (1993) şi titular (1999) la Academia Română. Membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2002). Preşedinte al Filialei Timişoara a 
Academiei Române (2004-2006, 2014 şi în prezent), Secretar general al Academiei 
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Române în două mandate 2006-2014. Preşedinte al Fundaţiei Rurale Române şi al 
Fundaţiei Operaţiunea Satele Româneşti. Conducător doctorat (1992). Visiting profesor 
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