
 

INSTITUTUL NAŢIONAL de CERCETĂRI ECONOMICE 
„COSTIN C. KIRIŢESCU“ 

 
O noutate pentru lumea ştiinţifică 

- CENTRUL de ECONOMIE MONTANĂ - CE-MONT - 
 

 Miercuri, 9 decembrie 2015, în contextul „Zilei internaţionale a 
Muntelui“ (ONU), la Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, a fost 
inaugurat „Centrul de Economie Montană“, CE-MONT, din cadrul INCE, 
realizat prin proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului 
Naţional de Cercetări Economice «Costin C. Kiriţescu», prin crearea şi 
dezvoltarea unui Centru de Economie Montană“, CE-MONT (ID 873 SMIS-
CSNR 14027) în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice (POSCCE), co-finanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, investiţii pentru viitorul dumneavoastră“, în valoare de 
cca 6,8 mil. euro, cu o participare de 17% din partea Guvernului României. 
 Academia Română a fost reprezentată de acad. Cristian Hera,  
Vicepreşedinte şi acad. Ionel Haiduc, Preşedinte al Academiei Române în 
perioada 2006 - 2014. Din partea INCE, ca beneficiar, au fost prezenţi Director 
General prof. univ. dr. Luminiţa Chivu şi prof. univ. dr. Costantin Ciutacu, 
director general adjunct. La festivitate au participat prof. univ. dr. Alexandru T. 
Bogdan, membru corespondent al Academiei Române şi Directorul CE-MONT, 
prof. univ. dr. d.h.c. Radu Rey, iniţiatorul şi coordonatorul proiectului, precum 
şi 20 cercetători asociaţi la CE-MONT. 
 La eveniment au participat cca 200 cadre academice şi universitare, 
cercetători, alături de alţi numeroşi invitaţi interesaţi de acest nou obiectiv. 
 Inaugurarea s-a desfăşurat cu tăierea panglicii şi alocuţiuni rostite de 
primarul oraşului Vatra Dornei Ilie Bonches şi preşedintele Consiliului 
Judeţean-Suceava Cătălin Ioan Nechifor, urmate de o slujbă religioasă. 
 Aşezată într-o zonă montană cu peisaj deosebit, noua instituţie, include 
12 laboratoare de cercetare, cu dotări specifice complete, sală de conferinţe cu 
200 locuri, o „bibliotecă montană“, două săli sub denumirea generică de 

 
 



„Universitatea Montană“, un hol de recepţie generos. CE-MONT este dotat cu o 
minitipografie şi instalaţii de IT, autolaboratoare pentru teren, la care se adaugă 
şi o staţie meteo. CE-MONT dispune de asemenea de o instalaţie fotovoltaică 
care contribuie la economisirea energiei electrice. 
  În deschidere, în moderna sală de conferinţe, prof. dr. d.h.c. Radu Rey a 
prezentat istoricul şi conceptul ştiinţific pentru CE-MONT şi a dat citire unor 
mesaje, cu felicitări din partea Comisiei Europene/Comisarul pentru 
Cercetare şi Inovare, din partea Parteneriatului Montan-internaţional 
(ONU/FAO) şi al asociaţiei europene a regiunilor montane „Euromontana“. 
Mesaj a transmis si Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu Şişeşti“. 
  Acad. Cristian Hera a prezentat un amplu cuvânt de apreciere şi 
încurajare din partea Academiei Române, a Preşedintelui Academiei Române, 
acad. Ionel-Valentin Vlad. Discursul d-sale a marcat importanţa Centrului de 
Economie Montană pentru cercetarea ştiinţifică românească şi perspectivele de 
dezvoltare, CE-MONT fiind o instituţie unicat în Sud-Est-ul Europei, cu largi 
perspective de dezvoltare pentru cercetarea fundamentală, dar mai ales pentru 
utilitatea asigurării suportului ştiinţific necesar unor programe naţionale de 
dezvoltare economico-socială, accentuând necesitatea menţinerii unui 
permanent echilibru în zona montana între agricultură şi silvicultură, în 
condiţiile evoluţiilor privind schimbările climatice globale, creşterii 
demografice şi necesităţii utilizării raţionale a importantelor resurse din munţii 
României, spre folosul naţiunii şi omului, a locuitorilor din zona montană. 
Au fost adresate felicitări echipei de management, constructorilor şi conducerii 
INCE. 
  În discursul său,  prof. univ. dr. Luminiţa Chivu, Director General 
INCE, a menţionat efortul excepţional depus de echipa de management şi 
constructor   pentru finalizarea proiectului la termen, în numai 9 luni, fără 
corecţii financiare, precum şi sprijinului constant din partea Academiei Române 
şi perspectivele care se deschid, cu respectarea prevederilor proiectului în 
următorii 5 ani.  
 Drept recunoştinţă pentru efortul depus, Directorul General Adjunct 
INCE,  prof. univ. dr. Constantin Ciutacu a înmânat prof. dr. Radu Rey şi 
directorului de proiect al „Centrului de Economie Montană“, dr. ing. Dănuţ 
Gîţan, premiul şi medalia „Paul Werner“. 
  Alocuţiuni marcate de satisfacţie şi bucurie pentru apariţia mult 
aşteptată a CE-MONT au rostit acad. Ionel Haiduc, prof. univ. Alexandru T. 

 
 



 
 

Bogdan membru corespondent al Academiei Române, dr. Ovidiu Bojor, 
membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale şi prof. dr. Ion Bold  membru 
titular ASAS şi AOŞ. 
  Este de consemnat faptul că la doar o zi distanţă, în oraşul Bistriţa-
Năsăud, s-a desfăşurat celebrarea „Zilei internaţionale a muntelui“, prin cea de a 
XI-a Conferinţă Naţională a Forumului Montan din România al cărui Preşedinte 
este prof. dr. Radu Rey. Tema conferinţei a fost „Parteneriatul Montan 
Internaţional, produsul montan şi schimbările climatice“, organizatori fiind 
Forumul Montan din România, cu filiale în Bistriţa-Năsăud, Agenţia Zonei 
Montane (MADR) în colaborare cu ”CE-MONT”, Consiliul Judeţean şi 
Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, la care au luat parte peste 250 participanţi. 
Cu acest prilej a fost organizată o deosebită expoziţie de „produse montane“.  
 Programul conferinţei a inclus lucrări tematice privind specificitatea şi 
şansele dezvoltării economico-sociale a comunităţilor montane, susţinute de 
cercetători asociaţi ai CE-MONT (prof. univ. dr. Ioan Jelev, dr. ing. CS1, 
Teodor Maruşca, prof. univ. dr. Corneliu Bucur şi tinerii cercetători asociaţi 
Adrian Rey şi Andrei Coca), dr. Ovidiu Spânu, Federaţia Agricultorilor de 
Munte – Dorna. Expunerile reprezentanţilor muntelui şi ai filialelor Forumul 
Montan din România, din judeţele Neamţ, Alba, Mureş, Maramureş, 
Hunedoara, Arad, Vrancea, Suceava, Bistriţa-Năsăud,   s-au bucurat de aprecieri 
deosebite. Cu acest prilej a fost lansat îndrumătorul intitulat „Ghidul 
gospodăriei ţărăneşti din zona montană“ (editor Dumitru Muntean) şi 
revista „Forumul Montan“. 
  Prin aportul ştiinţific şi înalta conştiinţă civică, Forumul Montan din 
România a reuşit să creeze un parteneriat permanent public-privat, legătură utilă 
a  economiei şi comunităţilor montane, parteneriat care poate deveni colaborator 
constant şi apreciat al instituţiilor guvernamentale cu activităţi în marea zonă 
montană, realizându-se astfel acea conlucrare utilă vieţii economico-sociale şi 
culturale ale celor 658 comunităţi montane din Carpaţii României, cu contribuţii 
importante la formarea unei „culturi montane“ în România. 
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