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PROF.DR.H.C. RADU REY 

Membru de Onoare al Academiei Române și al 

Academiei de Științe Agricole și Silvice 

”Gheorghe Ionescu Șișești” 

 

 
 • Născut la 17 Septembrie 1940 la Vatra Dornei, jud. Suceava. 

 • Studii primare și liceale în Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc (Liceul Dragoș Vodă). 

 • Student – Facultatea de Medicină Veterinară/Institutul Agronomic ”Ion Ionescu de la Brad” 

(1963-1964). 

 • Licențiat al Facultății de Medicină Veterinară/Institutul Agronomic din Timișoara – 1967. 

 • Bursă de studii în economie rurală montană, la Universitatea din Innsbruck-Tirol, Austria 

(1980). 

 • 50 de ani de consacrare și activitate utilă, neîntreruptă, pentru cercetarea/cunoașterea 

specificității economico-sociale și a modului de viață ”de tip montan” (1968-2020). 

 TITLURI ȘTIINȚIFICE: 

 • 1989 -  Doctor în medicină veterinară, la Institutul Agronomic ”Dr. Petru Groza” Cluj-

Napoca, Facultatea de Agronomie. 

 • 1991-2000 – Cercetător științific gr. I – Institutul de Montanologie, Cristian-Sibiu/ASAS. 

 • 2006-2021 – Cercetător Științific gr. I la Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. 

Kirițescu”/Academia Română – Centrul de Economie Montană, CE-MONT. 

  

 ACTIVITATE DIDACTICĂ: 

 Cursul ”Bazele dezvoltării rurale montane”  

 1990-2008 – Lector, Conferențiar, Profesor (as.), Universitatea Ecologică – București; 

Universitatea Bioterra – București; Universitatea ”Valahia” – Târgoviște; Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară – Cluj-Napoca; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

– Iași. 

 Referent și membru în comisii de doctorat pentru teze privind zona montană (USAMV-

Timișoara, București, Univ. Transilvania – Brașov). 

 Atestări internaționale/naționale: 

 • Expert al FAO pentru economia rurală montană din Europa de Est (1988). 

 • Expert al Uniunii Camerelor Experților Europeni UCEE/Bruxelles, pentru economie rurală 

montană (2007). 

 • Lector-expert, formator de formatori/specialiști agricoli și agricultori, montani, la Centrul de 

Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați, CEFIDEC, Vatra Dornei (fondator)/1995-2004. 

 • Punct ”focus” al FAO pentru România în pregătirea Anului Internațional al Muntelui – 2002. 

Înscrierea oficială a României în Parteneriatul Montan Internațional (ONU), Merano, Italia – 2003. 

Semnătură în numele Guvernului României. 

 ACTIVITATEA de CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ: 
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 • Activitatea de cercetare științifică s-a desfășurat în paralel cu activitățile profesională și 

militantă sub două regimuri politice, profund diferențiate și care a avut la bază practica profesională 

ca medic veterinar în zona montană – bazinul Dornelor, cu specializare și în igienă alimentară (industria 

laptelui/industria cărnii, comerț, turism), cu depășirea cadrului strict profesional și abordarea 

problematicii agro-rurale montane sub aspect economic, social-cultural și privind mediul montan în 

integritatea sa, a relațiilor funcționale caracteristice comunităților montane. 

 • Abordarea problematicii dezvoltării zonei montane, necooperativizate, pe baza resurselor 

regenerabile existente și a întăririi proprietății private, a gospodăriilor țărănești montane, tradiționale, 

într-o perioadă dominată de dogma colectivismului și etatismului, a fost un act de pionierat tratat cu 

ostilitate tacită sau evidentă de regimul politic al anilor 1970-1989. 

 Documentarea și cercetările care au fost necesare elaborării tezei de doctorat, unica teză 

consacrată dezvoltării gospodăriilor țărănești, montane, private, a durat 9 ani (1980-1989), cu 

impunerea schimbării titlului și modului de abordare preponderent tehnic. 

 • O bursă de studii în economia montană, oferită de Ambasada Austriei, la Universitea din 

Innsbruck-Tirol, Austria, în 1980 și efortul personal de a acumula cunoașterea realităților din țările cu 

munți din Europa de Est și de Vest, au permis aprofundări și selectarea de soluții posibile pentru 

realitățile din munții României. 

 • Cercetările comparate efectuate în țările cu munți din Est-ul și Vest-ul Europei au luat contur 

prin publicare a două cărți, considerate ”de referință”, care au intrat în circuit internațional: 

 ”Viitor în Carpați” (1979), Edit. Scrisul Românesc, Craiova, prefațată de Acad. Vasile Gheție și 

”Civilizație Montană” (1985), Edit. Științifică și Enciclopedică, București, prefață de Acad. Grigore 

Obrejanu, publicate în câte 10.000 exemplare, primite de interes de lumea științifică și de 

intelectualitatea românească, dar și de lumea politică, având ca efect surprinzător vizite la autor din 

SUA, China și URSS. 

 Cartea ”Viitor în Carpați” a avut un efect politic major, finalizat cu primirea autorului în 

audiență (de risc înalt) la Nicolae Ceaușescu (13.11.1979), iar argumentele prezentate timp de 2 ore 

au avut ca efect direct renunțarea la intenția oficială (deja decisă) de colectivizare și a zonei montane. 

 • Cartea ”Munții și secolul XXI. Studiu comparat al strategiilor europene privind zonele 

montane cu referire specială la zona Carpaților românești. Planul M1-SEE” (l. română și engleză), 

Editura Terra Nostra, Iași, 2013. Premiul ASAS/2012. Scrisoare de apreciere din partea președintelui 

Comisiei Europene, J.M. Barroso. 

 • Activitatea științifică s-a desfășurat în cadrul: 

 - Academia de Științe Agricole și Silvice/Institutul de Montanologie, Cristian-Sibiu și Comisia de 

Montanologie/ASAS (Secretar științific/Președinte). 

 - Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”/Academia Română. Director 

(fondator) al Centrului de Economie Montană, CE-MONT/INCE-AR. 

 RESPONSABILITĂȚI: 

 • Consilier de Stat (Ministerul Agriculturii – 1990). 

 • Președinte/Secretar de Stat (fondator) la Comisia Zonei Montane din România (cu 28 Comisii 

județene ale muntelui). Organ consultativ al guvernului, HG nr. 438/1990 (1990-1993). 

 • Director General (fondator) al Agenției Naționale a Zonei Montane (MADR- 1994-1997). 

Director ANZM 2000-2002 (pensionat). 

 • Director/Consilier al Ministrului MADR pentru zona montană (2002-2004). 

 • Consilier al Ministrului (MADR) pentru zona montană (2014-2015). 

 • Consilier al Ministrului (MADR) pentru zona montană (2016). 

 • Inițiator al creării Institutului de Montanologie, Cristian-Sibiu (1990-2021). 

 • Fondator și lector al ”Centrului de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați, CEFIDEC, 

Vatra Dornei (1994-2010/2015-2021). 
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 • Contribuții semnificative la procesul aderării României la Uniunea Europeană. 

 • Autor principal al ”Legii Muntelui” nr. 347/2004 și al ”Legii Muntelui” nr. 917/2018. 

 • Autor a multiple proiecte de dezvoltare montană ”pilot” prin cooperări cu Franța, Germania, 

Austria, Elveția, Banca Mondială, Comisia Europeană – finalizate cu succes. 

 • Director (fondator) al Centrului de Economie Montană, CE-MONT, Vatra Dornei/INCE/AR (6,8 

mil. euro, 2008-2021). 

 • Președinte (fondator) al Forumului Montan din România (2004-2021)/8 filiale județene cu 

personalitate juridică. Organizație neguvernamentală membră în Parteneriatul Montan Internațional 

(ONU) și ”Euromontana”. 

 • Vicepreședinte al asociației europene a zonelor montane ”Euromontana” (1996-2004), 

Senator (ad vitam) al ”Euromontana”. 

 CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE și REZULTATE ALE TRANSPUNERII ÎN PRACTICĂ. 

 • Teză de doctorat ”Factorii de zooigienă și influența lor asupra sănătății și producției bovinelor 

din gospodăriile populației, în zona montană ”bazinul Dornelor” (1979-1989). 

 (Unica teză de doctorat care a abordat nevoia de dezvoltare a gospodăriilor țărănești din zona 

montană necooperativizată). 

 • Cărțile ”Viitor în Carpați” (1979)/Edit. Scrisul românesc, Craiova și ”Civilizație montană” 

(1985)/Edit. Științifică și Enciclopedică – București, considerate ”de referință”. 

 • Definiția ”Montanologiei” ca știință nouă, multidisciplinară, interdisciplinară și 

transdisciplinară, în evoluție. Prioritate națională și internațională(Sud-Est-ul Europei). 

 • Multiple contribuții la crearea sistemului instituțional și legislativ destinate dezvoltării 

zonelor montane, protejării populației și mediului montan. 

 • Activitățile științifice ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie (ASAS – 

1991-2021…). 

 • Contribuții directe/indirecte la crearea și evoluția secțiilor de agro-montanologie la 

Universitățile de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj și Iași, Universitatea din Craiova, 

Universitatea ”Lucian Blaga” – Sibiu, Universitatea ”Valahia” – Târgoviște/Facultatea de Montanologie. 

 • Autor inițial al ideii oficializării ”produsului montan”, promovată prin ”Euromontana”, în 

calitate de vicepreședinte și senator ”ad vitam”, cu efectele: Regulamentele 1151/2012 (UE-PE) și 

665/2014 (CE), cu privire la ”produsul montan”. 

 În România: contribuții la elaborarea HG 506/2017 și crearea Registrului Produselor 

Montane/Agenția Națională a Zonei Montane (MADR). 

 • Autor al proiectului POSCCE pentru realizarea bazei materiale a Centrului de Economie 

Montană, CE-MONT – Vatra Dornei/INCE/Academia Română (6,8 mil. euro/finalizat, la termen (2015), 

în curs de dezvoltare). 

 Alte realizări proprii: 

 Autor al lucrării ”Strategie multianuală pentru protecția și dezvoltarea sustenabilă a zonei 

montane din România. Program de punere în aplicare” (MDRAP, 2017). Contribuție la Programul 

Guvernului României, 2017-2021, pentru zona montană (1 miliard euro/aprobat prin ”Legea Muntelui” 

nr. 197/2018. 

 Autor unic: Concept de Subprogram tematic pentru Zona Montană (2013), 109 pag., prezentat 

și agreat în Aula magna a Academiei Române – depus la ministrul agriculturii, decembrie, 2013. 

 • Co-președinte (fondator) al Consiliului Național al Muntelui, 2010 (Președinte Acad. Ionel 

Haiduc). Prin noua Lege a Muntelui, 197/2018, CNM s-a instituționalizat sub președinția Primului 

Ministru. 
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 • Organizator și contribuții prin lucrări proprii la cca. 40 conferințe naționale/internaționale 

consacrate Carpaților României, din care 5 la sediul Academiei Române și 15 la ASAS, la USAMV-

București, INCE, CE-MONT, cu cca. 300 lucrări științifice, consacrate zonei montane, publicate. 

 • Președinte de onoare, fondator, al Federației Agricultorilor de Munte-Dorna (cooperare cu 

Franța și Germania), 1993-2020. 

 • Membru al grupului internațional pentru elaborarea ”Cartei europene a regiunilor de 

munte”. Reprezentant unic pentru Europa Centrală și de Est (Paris – Consiliul Europei). 

 • Membru al ”Grupului de Elită” – Parteneriatul Montan/FAO/ONU (2003-2004). 

 • Membru al ”Grupului de la Adelboden – Elveția” pentru SARD-M/ONU/FAO. 

 • Membru al Comitetului MAB al Comisiei UNESCO – România. 

 • Coordonator pentru: elaborarea și oficializarea ”criteriilor pentru delimitarea zonei 

montane” (HG 949/2002); Înființarea Comitetului Interministerial și comitetelor județene pentru zona 

montană (HG. 318/2003).  

 • Autor principal al proiectului național pentru înființarea primele 10 școli profesionale de 

agricultură montană (~35 mil. euro, finanțat), în cooperare cu Comisia UNESCO, MEN-

MADR/CEFIDEC/FMR, Ministerul Educației din Austria (proiect blocat în 2009, cu temeliile 

construite/efect al crizei economice). 

 • Promotor (președinte/Secretar de stat – al Comisiei Zonei Montane din România) al 

agroturismului și turismului rural-montan în România. Rezultat în 2020: peste 8000 pensiuni în Carpații 

României. 

 • Reprezentant oficial al ”Euromontana” și România la constituirea Forumului Montan 

Mondial și Asociației Mondiale a Populațiilor Montane (Paris, Chambery, Peru, Ecuador). 

 • Reprezentant oficial și semnatar al aderării României la Parteneriatul Montan Internațional 

(ONU), Italia – Merano, 2003. 

 • 2016-2020: 8 articole ISI/Proceding. 

 Distincții: 

 - Decorat cu Ordinul „Steaua României” în rang de Cavaler(2000).  

- „Membru de Onoare” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 

(2000). 

- „Absolvent de Onoare” al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 

Timișoara (1995). 

- „Doctor honoris causa” la Universitatea BioTerra – Bucureşti (2004) și Universitatea „Valahia” 

– Târgovişte (2011). 

- Premiul Consiliului Europei și Asociaţiei Europene a Aleşilor Muntelui (PE) – pentru „Proiectul 

Carpaţi” (5 state) și ”o viață închinată protecției populației și mediului, montan” (Primul Congres 

European al Regiunilor Montane”, Chamonix-Mont Blanc (1994, 17 septembrie). Scrisoare de 

mulțumire din partea Președintelui Consiliului Europei, d-na Catherine Lalumiere. 

- Premiul Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”, ”Nicolae 

Cornățeanu” pentru cartea ” Munții și secolul XXI. Studiu comparat al strategiilor europene privind 

zonele montane cu referire specială la zona Carpaților românești. Planul M1-SEE (2011); 

- Diplomă, Insitutul Biografic American – SUA. Declarat ”Omul anului 2005”; ”în baza realizărilor 

de excepție de până acum și datorită exemplului nobil pe care l-a dat semenilor săi și întregii 

comunități” (2005). 

- Diplomă de ”Recunoștință națională”/Congresul Spiritualității Românești/2008/Alba Iulia. 

- Diplomă, Parlamentul României/Senat, ”pentru întreaga activitate pusă în slujba promovării 

problemelor de dezvoltare economioco-sociale, în zona montană” (2010). 

- Brevet, Medalia de Aur – MEN/Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș”/Arad (2015). 
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- Premiul revistei „Flacăra” şi Premiul Fundaţiei pentru dezvoltare rurală „Nişte Ţărani”(1998 şi 

2002). 

- Diplomă – pentru activitate în favoarea zonelor montane ”EUROMONTANA”(2007). 

- Diplomă de Onoare a Academiei Române/Institutul Naţional de Cercetări Economice – Centrul 

de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agro-Silvică – „pentru remarcabile contribuţii ştiinţifice, tehnice 

şi manageriale la evaluarea şi conservarea biodiversităţii zonelor montane din România şi din Uniunea 

Europeană” (2015). 

- „Diplomă de excelenţă” – din partea Primăriei oraşului Vatra Dornei „pentru efortul de a înfiinţa 

şi funţiona Centrul de Formare şi Inovaţii pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC-Vatra Dornei(1999). 

- „Diplomă de onoare” – din partea Fundaţiei „Nicolae Iorga” – Vălenii de Munte(1999). 

- „Diplomă de onoare” – din partea Revistei „Albina Românească”(2005). 

- „Premiul Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală”. 

- „Premiul de Excelenţă” – Asociaţia Română pentru Patrimoniu „pentru studiile privitoare la 

civilizaţia montană”. 

- „Diplomă de Onoare” – din partea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei(1997). 

- „Diplomă de Recunoştiiţă/Diplome de Reconnaissance” din partea Bisericii Ortodoxe Române 

din Paris (2010). 

- „Diplomă de Recunoştinţă ”pentru merite excepţionale şi pentru contribuţia definitorie la 

impunerea valorilor româneşti în lume, cu prilejul aniversării vârstei de 70 de ani” din partea „Ligii 

Culturale a românilor de pretutindeni”(2010). 

- „Diplomă” – din partea Federaţiei Agricultorilor de Munte-Dorna „pentru aportul adus FAMD 

în decursul a 20 ani de activitate”(2013). 

 

● Diplome și premii din partea unor prefecturi și consilii județene (Alba, Neamț, Hunedoara, 

Dâmbovița, Bistrița-Năsăud, ș.a.) și din partea unor organizații neguvernamentale (Federația 

Agricultorilor de Munte-Dorna, Fundația Națională pentru Civilizație Rurală, Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din România, asociației europene a zonelor montane ”Euromontana”, ș.a., Parlamentul 

României – Senat (2010), Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”). Mențiuni 

din partea Parteneriatului Montan Internațional (ONU) 2019, pentru activitate și contribuții proprii. 

 ● 2019, Diplomă: ”Membru de Onoare a Academiei Române”. 

 ● 2020, Diplomă și medalie mare: ”Meritul Academic”, din partea Academiei de Științe Agricole 

și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” (17.XI.2020). 

 ● 2020, Diplomă: Membru de Onoare și Comandor al ”Ordinul Militar de România” 

(13.XI.2020, pentru recunoașterea contribuției la emanciparea națiunii).  

 ● 2020, Ales Director, în board-ul Institutului Internațional de Cercetări Economice și 

Management (IRIEM/USA, Europa, Asia). 

 
PUBLICAȚII (SINTEZĂ): Studii, cărți, capitole, articole, rapoarte, strategii de dezvoltare, lucrări 
de cercetare științifică, eseuri – consacrate problematicii complexe a zonelor montane 

 
1. Rey, R.(1969) – Studiu: „Aspecte actuale şi perspective de dezvoltare a creşterii taurinelor în 

comuna Dorna Arini, jud. Suceava”. (Înaintat la Direcţia Generală pentru Agricultură şi Industrie 
Alimentară – Suceava, 30pagini). 

2. Rey, R.(1969) – Studiu: „ Analiza cauzelor care determină  scăderea efectivelor de animale, pe 
teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare Broşteni, jud. Suceava”(Înaintat la DGAIA, Suceava, 25 de 
pagini). 

3. Rey, R.(1970) – Studiu: „Probleme ale economiei creşterii animalelor în zona de munte a 
judeţului Suceava” (Înaintat la Consiliul de Stat al RSR., nepublicat, 60 de pagini). Răspuns oficial, 
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favorabil – E. Bodnăraş, preşedintele Consiliului de Stat al RSR. Dezbătut public, la nivel politic şi de 
specialitate, Câmpulung-Moldovenesc, 1971. Efecte în ameliorarea reproducţiei la taurine, 
intensificarea cursurilor agrozootehnice de masă, noi secţii de mecanizare, organizarea de expoziţii de 
animale). 

4. Rey, R. (1970) – Studiu: „Situaţia actuală şi perspectivele de îmbunătăţire a creşterii taurinelor 
din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare Dorna Candreni” (nepublicat, 28 de pagini, înaintat la 
DGAIA -  Suceava). 

5. Rey, R.(1971) – „Reale Posibilităţi pentru ridicarea potenţialului economic al zootehniei în zona 
de munte”(„Zori Noi”, nr.7251, 1971). 

6. Rey, R. (1972) Broşură – „ Trepte ale zootehniei în comuna Dorna Candreni” (Publicat „Casa 
Agronomului” – Suceava, difuzate de DGAIA). 

7. Rey, R. (1972) – „Pentru valorificarea unor noi resurse, în scopul sporirii producţiei zootehnice 
în zona montană” („Zori Noi”, nr7682-1972). 

8. Rey, R. (1972) – Studiu: „Probleme de actualitate ale zootehniei de munte a judeţului 
Suceava”(Înaintat DGAIA, Suceava). 

9. Rey, R. (1972) – „Pentru valorificarea unor noi resurse, în scopul sporirii producţiei 
zootehnice”(„Zori Noi”, 2septembrie 1972). 

10. Rey, R. (1974) – „Probleme actuale ale creşterii animalelor în zona de munte” (În „Caiete de 
Studii, Referate şi Dezbateri nr 20/1974 – Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti”. 

11. Rey, R. (1975) – Lucrarea „Perspective ale dezvoltării complexe a zonelor de munte din 
Republica Socialistă România”(Vol. I şi II – 300 de pagini. Pentru documentare – la ASAS, Inst. Ec. 
Agrară, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, Biblioteca ASAS. Referat în „Sinteza informativă” 
nr9,/1975, a ASAS, înaintată la Ministerul Agriculturii şi CC al PCR). 

12. Rey, R.(1977) – „Semnificaţii social-economice ale dezvoltării zonei montane” („Era 
Socialistă”, nr. 9/1977, Bucureşti). 

13. Rey, R.(1978) – „Perspective ale dezvoltării complexe a zonelor montane din 
România”(„Viitorul Social”, nr.2/1979, Bucureşti). 

14. Rey, R.(1979) – „Aspecte specifice ale ruralului montan carpatic”(Revista „Flacăra”, nr. 
2,3,4,16 – Bucureşti, 1979). 

15. Rey, R. (1979) – „Zona de munte – o problemă interdisciplinară”(revista „Flacăra”, nr. 3/1979 
– Bucureşti). 

16. Rey, R. (1979) – „Sistematizarea şi specificul montan”(revista „Flacăra”, nr.15/1979, 
Bucureşti). 

17. Rey, R. (1979) – „Gospodăria montană şi rentabilitatea”(revista „Flacăra”,              nr. 27/1979 
– Bucureşti). 

18. Rey, R.(1979) – „Munţii – un spaţiu al echilibrului şi colaborării”(revista „România 
Pitorească”, nr.3/1979, Bucureşti). 

19. Rey, R.(1979) – Broşură: “Îndrumător pentru agricultorii din zona de munte”(publicaţia “Casa 
Agronomului”- Suceava). Difuzată în zona montană a judeţului, utilizată în şcoli. 

20. Rey, R. (1979) – “Munţii – energia – boii de povară”(revista “Flacăra, nr.44/1979 – Bucureşti). 

21. Rey, R. (1979) – Cartea: „Viitor în Carpaţi” (editura „Scrisul Românesc” – Craiova, 379 de 
pagini, 10.000exemplare, -1979. Rezumate în l. franceză, germană; răspândită în biblioteci, multiple 
aprecieri publicate în presă; lucrare considerată „de referinţă”, cu efecte naţionale şi 
internaţionale(ştiinţifice, politice, administrative). Contribuţii majore, decisive, la prevenirea acţiunii 
de colectivizare a zonelor de munte. 

22. Rey, R. (1979) – „Flori şi culoare pentru Carpaţi”(revista „Flacăra”, mai 1979 – Bucureşti). 
23. Rey, R. (1979) – „Tradiţie şi actualitate” (revista „Flacăra”, nr.24/1979, Bucureşti). 
24. Rey, R. (1980) – „Zootehnia carpatină” (revista „Flacăra”) 
25. Rey, R. (1980) – „Tirolul – un etalon al turismului şi zootehniei montane”(revista „Flacăra”, 

nr.38/1980, Bucureşti). 
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26. Rey, R. (1980) – „Îngrăşământul natural la munte şi câmpie”(revista „Flacăra”, nr.40/1980, 
Bucureşti). 

27. Rey, R.(1980) – „Turismul – un factor posibil al dezvoltării zootehniei montane”(revista 
„Flacăra”, nr.29/1980 – Bucureşti). 

28. Rey, R. (1980) – „Pământ de câmpie – pământ de munte”(revista „Flacăra”, nr49/1980, 
Bucureşti). 

29. Rey, R. (1980) – „Microindustrializarea – o şansă a dezvoltării zootehniei montane”(revista 
”Flacăra”, nr.29/1980 – Bucureşti). 

30. Rey, R. (1980) – „Un rău evitabil: chimizarea agriculturii montane”(revista „Flacăra”, 9.X.1980 
– Bucureşti). 

31. Rey, R. (1980) – „Terenul agricol de munte: Păşuni sau fâneţe?”(revista „Flacăra”, nr. 39/1980 
– Bucureşti). 

32. Rey, R. (1980) – „Gospodăria montană-model” (revista „Flacăra”, nr.48/1980-Bucureţti) 
33. Rey, R. (1981) – „Vocaţia agrozootehnică a zonei montane”(în „Revista Economică”, 

nr.43/1981 – Bucureşti). 
34. Rey, R. (1981) – „Târgurile de animale”(revista „Flacăra”, nr. 49/1981 – Bucureşti). 
35. Rey, R. (1981) – „Prezent şi trecut în Carpaţi”(în „Culegerea de materiale privind istoria agrară 

a României”, MAIA/1981 – Bucureşti). 
36. Rey, R. (1981) – „La baza agriculturii montane: o atitudine ştiinţifică faţă de pământ şi de 

animale”(revista „Flacăra”, nr.41/1981 – Bucureşti). 
37. Rey, R. (1981) – „AGROTURISMUL” (revista „Flacăra” – 1981 – Bucureşti) 
38. Rey, R. (1981) – „Ciobanii. Dimensiunile păstoritului”(revista „Flacăra”, nr.51/1981 – 

Bucureşti). 
39. Rey, R. (1981) – “Prin Tirol, la vecini”(revista “România Pitiorească”, nr.9/1981, Bucureşti). 
40. Rey, R. (1982) – „Calul şi semnificaţia sa pentru zona montană”(revista „Flacăra”, nr.12/1982, 

Bucureşti). 
41. Rey, R. (1982) – „Fâneţele”(revista „Flacăra”, nr.47/1982 – Bucureşti). 
42. Rey, R. (1982) – „Turismul agrar-montan” (revista „Flacăra”, nr.41/1982 – Bucureşti). 
43. Rey, R. (1982) – „Călătorie la Rucăr”(reportaj – revista „Flacăra”, nr.40/1982, Bucureşti). 
44. Rey, R. (1982) – „Zona montană – marea păşune a zootehniei”(în „Scânteia”, 25.XII.1982). 
45. Rey, R. (1984) – „Munţii şi rasa Pinzgau”(12), în revista „Flacăra”, ianuarie 1984-Bucureşti. 
46. Rey, R. (1984) – „Agricultura montană, o bogată resursă pentru fondul de aprovizionare şi 

fondul de stat de produse agricole”(în revista „Era Socialistă”, nr.3/1984 – Bucureşti). 

47. Rey, R.(1986) – Cartea „Civilizaţie montană” (editura „Ştiinţifică şi Enciclopedică”, Bucureşti, 
280 de pagini, 10000de exemplare, 1985. Rezumate în l. engleză, germană, franceză, spaniolă, rusă. 
Difuzare spre biblioteci, la nivel naţional. Referiri multiple în presă. Apreciată ca „lucrare de referinţă”. 
Efecte naţionale şi internaţionale. Traducere în China. 

48. Rey, R. (1989) – Teza de doctorat: „Factorii de zooigienă şi influenţa lor asupra sănătăţii şi 
producţiei bovinelor din gospodăriile populaţiei, în zona montană – bazinul Dornelor”(La Institutul 
Agronomic „Dr. Petru Groza” – Facultatea Agricultură Cluj-Napoca, 1988). 

49. Rey, R.(1988) – „Relaţii de bază şi resurse pentru dezvoltarea agriculturii montare prin 
ameliorări aduse sistemelor tradiţionale de practică agricolă”(în „Lucrări Ştiinţifice”, vol.1, Institutul de 
Montanologie – Cristian, Sibiu; editura. „Risoprint” – Cluj-Napoca, 1988) ISBN 973-9298-48-6.  

50. Rey, R. (1993) – Broşură: „Experimentul montan – Dorna”(publicat de Direcţia Agricolă 
Suceava – difuzată). 

51. Rey, R. (1994) – Interviu: „Bine va fi pentru Munţii Carpaţi, bine va fi şi pentru 
România”(„Carpaţii României”, nr.2/1994, Bucureşti). 

52. Rey, R. (şi colobaoratori tehnici/2001) – Cartea  „Carpaţii României”(editura „Agris” – 
Bucureşti, 2001, 204pagini) 

53. Rey, R.(2001) – „Favorizarea dezvoltării calităţii în regiunile montane ale PECO. Versiunea 
unei dezvoltări montane integrate. Rolul agroturismului pentru punerea în valoare a produselor 
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agricole şi artizanale de calitate din regiunile de munte”(în „Carpaţii României”, editura „Agris” – 
Bucureşti/2001. 

54. Rey, R.(2001) – „Carpaţii vii – Biodiversitate/calitate/durabilitate.”(în cartea „Carpaţii 
României”, editura Agris, Bucureşti, 2001) 

55. Rey, R.(2001) – „Instruire şi educaţie în specificul muntelui – segment obligatoriu în contextul 
unei politici montane naţionale.”(În „Buletinul informativ”, nr.1 – CEFIDEC, Bucureşti). 

56. Rey, R.(2002) – „Muntele românesc – în constelaţia montană europeană. Dezvoltare 
montană durabilă prin organizare specifică şi bun management”(în Volumul „Carpaţii României în AIM-
2002”. Editura „Alexandru Bogza”, Câmpulung Moldovenesc, 2002).  

57. Rey, R. (2002) – „Componente pricipale ale politicii montane din zona rurală a Carpaţilor 
României – De la experiment la multiplicare”(în „Carpaţii României – în Anul Internaţional al 
Muntelui”(Editura „Gutemberg” – Câmpulung Moldovenesc -2002). 

58. Rey, R. (2002) – „Componente principale ale politicii montane în ruralul Carpaţilor 
României”(„Agricultura României”, nr 37/2002, Bucureşti). 

59. Rey, R. (2004) – „Munţii se golesc de animale”(„Adevărul Economic”, nr. 22/2004, Bucureşti). 
60. Rey, R. (2005) – „Politica montană a României – în perspectiva integrării în Uniunea 

Europeană şi post-integrare, o mare oportunitate economică”.(Revista „Albina Românească”, mai-
iunie, 2005- Bucureşti). 

61. Rey, R. (2005) – „Starea de criză din agricultura montană românească şi drumul spre Uniunea 
Europeană”.(Revista „Albina Românească”, ianuarie-februarie, 2005). 

62. Rey, R. (2005) – „Politica montană a României în perspectiva integrării în U.E. şi a post-
integrării, o mare oportunitate economică”(Revista „Albina Românească”, VII-VIII, 2005, Bucureşti). 

63. Rey, R. (2005) – „Agricultura Românească. Golgota spre UE”(Revista  „LAMURA” , 7-9, 2005). 
64. Rey, R. (2005) – „România tratează muntele ca pe o colonie internă; din această cauză 

economia din Carpaţii României este în pericol să-şi dea „ultima suflare””. (Interviu, în revista „Formula 
AS”, nr.654/2005 – Bucureşti). 

65. Rey, R. (2005) – „Criza agriculturii montane şi politica montană a României. Priorităţi, 
urgenţe, soluţii”.(Lucrare 65pagini, la ASAS şi MADR. Nepub.  

66. Rey, R. (2006) – „Educaţie pentru specificul agro-ruralului montan şi educaţia continuă a 
tinerilor producători agricoli montani. Un parteneriat fructuos: Forumul Montan din România – 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării”.(Editura „Gutemberg”, Câmpulung Moldovenesc, în Vol. Seminarului 
naţional al FMR).  

67. Rey, R. (2006) – „Contextul european şi starea de criză din agricultura şi ruralul montan 
românesc”.(În Vol.: „Lumea rurală – astăzi şi mâine” / Acad. Cristian Hera/ Editura Academiei 
Române/2006, Bucureşti). 

68. Rey, R. (2006) – „Elemente fundamentale specifice muntelui, motivaţii şi responsabilităţi 
instituţionale şi politice majore. Urgenţe pentru salvarea economiei agricole  montane şi depopulării 
Carpaţilor României, în context strategic. O viziune pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor 
României, în context european şi mondial”. (Editura „Pre-Text”, Câmpulung Moldovenesc/2006). 
Prezentare publică la Seminarul Naţional al FMR, dec. 2005 – la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionesc Sişeşti” – Bucureşti). 

69. Rey, R.(2006) – „Recucerirea pajiştilor montane din Carpații României – prin zootehnie 
privată şi bune practici agricole”(În „Lucrări Ştiinţifice”, vol. IV, Institutul de Cercetare-Dezvoltare- 
pentru Montanologie – Cristina, Sibiu – editura „Mira Design” – Sibiu/2006). 

70. Bogdan, A.T., Rey R.; Străteanu, A-G;(2007) – „Impacturi antropice montane generate prin 
activităţi tehnico-ştiinţifice şi instructiv-educative, necesare pentru dezvoltarea durabilă a 
comunităţilor montane din România, integrate în Uniunea Europeană”.(Editura „Gutemberg” – 
Câmpulung Moldovenesc/2007. În Vol. Seminarului Naţional al Forumului Montan din 
România/USAMV-Bucureşti, 11.XII.2006; „Integrarea europeană a comunităţilor montane din 
România şi alternative pentru dezvoltarea durabilă. Rolul cercetării ştiinţifice şi al educaţiei în procesul 
evolutiv economic şi cultural al satului montan”. 
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71. Rey, R. (2007) – „Integrarea europeană, politica de coeziune şi muntele. Schimbarea atitudinii 
guvernelor României prin crearea/dezvoltarea de instituţii specifice, parteneriate şi prin atribuirea de 
mijloace distincte – o cerinţă imperativă”. (Editura „Gutemberg” – Câmpulung Moldovenesc/2007. 
Prezentare publică la Seminarul Naţional al FMR, dec.2006, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară – Bucureşti). 

72. Rey, R. (2007) – „Nevoia de modificare a orientării politice cu privire la zonele de munte, ca 
formă de prevenire a efectelor schimbărilor climatice şi evoluţiei demografice. Integrarea zonelor de 
munte, a agriculturii montane în procesul de globalizare – prin multifuncţionalitate şi 
diversitate.”(Editura „Pre-Text”, Câmpulung Moldovenesc, în Vol. „Schimbările climatice şi munţii”). 
Prezentare publică la Seminarul Naţional al Forumului Montan din România/ASAS – 11dec.2007). 

73. Rey, R. (2007) – „Carpaţii României – la o răscruce a istoriei”.(În „Probleme economice”, vol. 
265-266, INCE/AR, colecţia „Biblioteca Economică”/2007, 37de pagini.) Prezentare publică la 
reuniunea interacademică  România-Spania, Păltiniş, 2007. 

74. Bogdan, AT, Rey R., Paraschivescu M. , Ipate I. (2008) – „Contribuţii la elaborarea unei 
strategii pentru realizarea biodiversităţii zootehnice montane, în contextul schimbărilor climatice şi al 
dezvoltării durabile a comunităţilor montane”(Edit. „Pre-Text”, Câmpulung Moldovenesc, în Vol. 
Seminarului Naţional al Forumului Montan din România/dec.2007, Academia Română/Bibliotecă). 

75. Rey R.; Ionaşcu, G.; Maruşca, T.; Juravle, V.; Ungureanu, D.(2008) – Studiu(CE-Phare, 
cooperare transfrontalieră România-Ucraina) „Educaţie pentru dezvoltarea rurală-montană durabilă 
prin agroturism”.(Editura „Pre-Text”, Câmpulung Moldovenesc, 160 pagini. Lucrare realizată în Carpaţii 
Ucrainei, regiunea Cernăuţi/Phare, 2006-2008). 

76. Rey, R.; Ionaşcu, G.(2008) – „Strategia dezvoltării durabile a zonei montane din România”(În 
revista „Academica”, nr.81, editura Academică Română ISSN/2008 – Bucureşti). 

77. Rey, R. (2009) – „Convenţia Carpatică şi factori sensibili. Nevoia de schimbare şi de 
profesionalism”.(Editura „Pre-Text”, Câmpulung Moldovenesc, 2009). Lucrare prezentată la Conferinţa 
Internaţională a Convenţiei Carpatice, Bucureşti, 17-19.06.2008. 

78. Rey, R. (2009) – „Politica montană a României în contextul creşterii demografice şi al 
schimbărilor climatice. Nevoia de securitate şi siguranţă alimentară”.(Editura „Pre-Text”, Câmpulung 
Moldovenesc, 2009; lucrare prezentată la cel de al IV-lea Seminar Naţional al FMR – Biblioteca 
Academiei Române, dec. 2008). 

79. R. Rey (2009), ”Specificul asociațiilor agricole în zona montană” (Lucrările Seminarului 
9mpirica de economie și sociologie rurală ”Virgil Madgearu”, București, ASAS, 2009).  

80. Rey, R.(2010) – „Proiect de program anticriză pentru protejarea şi dezvoltarea durabilă a 
agro-zootehniei şi economiei rurale montane, perioada 2010-2030”(Revista „Flacăra-AP”, 16-20 aprilie 
2010, Bucureşti). 

81. Rey, R. (2010) – „Să evităm adâncirea crizei agriculturii montane”(„Gospodarul dornean”, 
nr.33/2010 – Vatra Dornei). 

82. Rey, R. (2010) – „Carpaţii României în pericol”(revista „Flacăra-AP”, nr.3-16/septembrie2010, 
Bucureşti). 

83. Rey, R. (2010) – „Criză şi anticriză în Carpaţii României. Starea economico-socială dramatică 
din ruralul montan românesc şi o viziune de salvgradare, redresare şi evoluare”.(Revista „Academica”, 
editura Academiei Române, XII.2010). 

84. Rey, R. (2011) – „Proiect de program anti-criză pentru protejarea şi dezvoltarea durabilă a 
agrozootehniei şi economiei rurale montane”.(Editura AOS, 10pagini în vol. „Redresarea Agriculturii în 
România”, Seminarul naţional „Virgil Madgearu”/ASAS. – ISSN2069-9168). 

85. Rey, R. (2012) – „Mediul montan românesc, între declin şi dezvoltare durabilă”.(Revista 
„Agro-Terra”, ianuarie 2012, Bucureşti). 

86. Rey, R. (2013) – Cartea „Munţii şi secolul XXI. Studiu comparat al strategiilor europene privind 
zonele montane cu referire specială la zona Carpaţilor româneşti. Planul M1-SEE”. Lucrare realizată în 
cadrul INCE. Premiul ASAS ”Nicolae Cornățeanu”/2011(Edit. Terra Nostra, Iași, 2013 – 490 de pagini, l. 
română şi engleză. 
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87.  Rey, R. (2013) – ”Produsul montan”, de înaltă calitate biologică. Poliflora pajiștilor, 

îngrășămintele organice și o economie montană sustenabilă” (Economic Scientific Research – 
Theoretical, 10mpirica land Practicat Approaches (ESPERA ’13). 

88. Rey, R. (2013) – ”Munții și noua împărțire 10mpirica la 10mpirica land10” (Lucrare transmisă 
la MDRAP/2013). 

89. Rey, R. (2013) – ” Dezvoltarea durabilă a zonei montane prin educație/instruire, adaptată 
specificității montane. Crearea școlilor profesionale de agricultură montană și adaptarea 
învățământului gimnazial din ruralul montan carpatic românesc la realitățile actuale și nevoile 
10mpirica cadrului natural în 10mpirica l noii politici agricole 10mpiric, 2014-2020 și în perspectiva 
dezvoltării durabile” (Lucrare înaintată MEN/2013). 

90. Rey, R. (2013) – ”Strategie multianuală pentru Carpații României – Orizont 2040”. Concept 
de ”Subprogram tematic pentru zona montană” (Edit. Terra Nostra, Iași, 2013). 
 91. R. Rey (Espera 2014) – ”Noi provocări și oportunități pentru economia agro-alimentară 
montană din Sud-Est-ul Europei. Un scenariu pentru valorificarea eficientă și sustenabilă a ”produsului 
montan” pe baza fermei familiale, în sistem asociativ-cooperatist, inovativ, adaptat. Orizont 2040.” 
Publicat. 
 92. R. Rey, Romulus Gruia (Bulgaria 2015) – ”Studiu privind tipologia gastroturismului în raport 
cu biodiversitatea resurselor naturale din munții Carpați – românești”. 
 93. R. Rey – Cartea ”Munții și sec. XXI. Studiu comparat al strategiilor europene privind zonele 
montane cu referire specială la zona Carpaților românești. Planul M1-SEE”. Ediție revizuită și adăugată 
– Edit. Electra-București, 2014. 
 94. R. Rey – Lucrarea ”Forme asociative și dezvoltarea economică durabilă în zonele de munte 
ale României. Inițiative, reflecții și evoluții în cercetarea montanologică” (tema de cercetare în cadrul 
Planului de cercetare pentru anul 2014 al Academiei Române/Institutul Național de Cercetări 
Economice ”Costin C. Kirițescu” – ”Domeniul strategic 6” – în curs de editare). 
 95. R. Rey – ”Politica agricolă generală și de dezvoltare rurală în zona montană” (MADR/ANZM, 
1996). 
 96. R. Rey (coordonator) – Cartea ”Carpații României”. Summit-ul pentru mediu și dezvoltare 
durabilă în regiunea Carpaților și a Dunării, Edit. Agris, 2001. 
 97. I. Petrescu, R. Rey: ”Managementul montan românesc”, Cap., 56 pag., în lucrarea: 
Contribuții la conturarea unui model românesc de management (Vol. 2, Edit. Expert, 2014, București). 
  • R. Rey, capitol – 16 pag.: ”O situație la zi a economiei agricole montane și oportunități 
de dezvoltare a regiunii montane din România”, Edit. Club. România, București, 2019. 
 98. R. Rey – ”Noi șanse sustenabile în economia ruralului montan prin fermele familiale și 
produsul agro-alimentar, conform noilor regulamente ale UE/CE. Evoluții conceptuale și analize pentru 
perioada 2000-2015. Un ”Raport privind STAREA MUNTELUI”/2015 (Temă de cercetare/INCE/CE-
MONT 2015-2016, 240 pag.+anexe). 
 99. R. Rey – ”Economia rurală a zonelor montane. Modele și scenarii privind calitatea 
produselor și energiile regenerabile” (Temă de cercetare – INCE/CE-MONT, 2016-2017, 449 pag.). 
 100. R. Rey – Studiu: ”Factorii de zooigienă și influența lor asupra sănătății și producției 
bovinelor din gospodăriile populației în zona montană ”Bazinul Dornelor”. Economia agro-zootehnică 
montană – încotro?”. Editura Terra Nostra, Iași, 2018. 
 101. R. Rey: Tirolul austriac” (Studiu, CE-MONT/INCE, 2019). 
 102. R. Rey – ”Satul de munte, rezervor de valori și bastion al trăiniciei poporului român” 
(Capitol, 28 pag., în cartea ”Satul românesc – 100 de ani de evoluție rurală”. Editor: Acad. Cristian Hera, 
Edit. Academiei, București, 2019). 
 103. R. Rey – Studiu bibliografic: ”Culegere de lucrări științifice, concepte, eseuri și acte 
normative consacrate zonei montane din România” (CE-MONT/INCE, vol. I – părțile 1-6/2015-
2020/1992 pag.). 
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Articole cotate ISI-Processing: 
 104. R. Rey – ”The Golden-Age of Bloodletting”, Soc Ed Scientifique, S57 Rue de Seine, 75280, 
Paris 06, France, Volume 24, Issue 254, Pages 518-&, Published May 1993. 
 105. R. Rey – ”Mountains and Eco-Economy. A new attitude in the 21 st Century. Economic 
Recession and Efforts in the Romania Carpathians”. Journal of Settlements and Spatial Planning, Special 
Issue, No. 1/2012, dedicated to the International Conference Rural Space and Development. 
 106. R. Rey – ”Mountain product”, of high-biological quality. Meadows’ poliflora, organic 
fertilizer and a sustainable mountain economy”, 1st International Conference ”Economic Scientific 
Research – Theoretical, 11mpirica land Practical Approaches”, ESPERA 2013, Book Series Procedia 
Economics and Finance, Volume 8, Pages 622-631, DOI 10.1016/S2212-5671(14)00137-3, Published 
2014. 
 107. R. Rey – ”New Challenges and Opportunities for Mountain Agri-Food Economy in South 
Eastern Europe. A Scenario for Efficient and Sustainable Use of Mountain Product, based on the Family 
Farm, în an Innovative, Adapted Cooperative Associative System – Horizon 2040”, 2nd International 
Conference Economic Scientific Research – Theoretical, Empirica land Practical Approaches, ESPERA 
2014, Book Series Procedia Economics and Finance, Volume 22, Pages 723-732, DOI 10.1016/S2212-
5671(15)00294-4, Published 2015. 
 108. R. Gruia, A.T. Bogdan, R. Rey, G.F. Tobă – ”Integronic alimentation through whole natural 
food biodiversity, in relation with altitude gradation”, 2nd International conference economic scientific 
research – theoretical, 11mpirica land practical approaches, ESPERA 2014, Book Series Procedia 
Economics and Finance, Volume 22, Pages 114-123, DOI 10.1016/S2212-5671(15)00233-6, Published 
2015. 
 109. R. Gruia, G. Puchianu, R. Rey – ”Mountain agri-tourism efficiency by the control of QS 
procedurea concerning cheese”, Economic Dynamics and Sustainable Development – Resources, 
Factors, Strutures and Policies, pt. 2, Conference meeting: International Conference on Economic 
Scientific Research – Theoretical, 11mpirica land Practical Approaches (ESPERA), pages 637-649, 
published 2016. 
 110. R. Rey – ”Specific elements for organizing the capitalization of ”mountain products” on 
the basis of added value, in the associative-cooperative system, in favor of the small and medium-sized 
farmers. A scenario for organizing a ”pilot” micro-region in the Romanian Carpathians”, Romanian 
Economy. A Century of Transformation (1918-2018): Proceeding of ESPERA 2018, Pages 671-683, 
Published 2019; Conference meeting: 5th international conference on economic research – 
theoretical, empirica land practical approaches (ESPERA). 
 111. R. Gruia, R. Rey, L. Gaceu – ”Study on animal protein in mountain zoo-products, a 
reference for new trends in animal husbandry in high areas, as adaptation to climate change”, Romania 
Economy. A century of transformation (1918-2018): Proceedings of ESPERA 2018, pages 639-652, 
published 2019; Conference meeting: 5th empiracal conference on Economic Scrientific Research – 
Theoretical, 11mpirica land Practical Approaches (ESPERA). 
 Volum: 
 112. Volum omagial: ”Radu Rey – 70. 40 de ani de consacrare în favoarea populațiilor și 
mediului montan. Bătălia pentru Carpați” (Prof.univ.dr. Ion Velcea; Dr.Ph. Ovidiu Bojor; Dr.ec.ing., 
Senator, Avram Crăciun – Sibiu, 2012). 
 

PROIECTE 

(concept, obținerea fondurilor, organizare, implementare, finalizare) 

1. Proiect pentru educaţia şi formarea profesională pentru dezvoltarea rurală 

montană.(1991-1993, cooperare Comisia Zonei Montane din România – Ministerul Agriculturii şi 

Pădurilor şi Institutul Agronomic Mediteraneean – Montpellier – Franţa. Prin acest program au fost 

formaţi primii 30 specialişti agricoli ca şi „Consilieri pentru dezvoltare rurală montană”; 5 specialişti 

bursieri la IAM-Montpellier, stagii de practică pentru primii 40 de tineri agricultori montani în Franţa; 

dezvoltarea primului „Grup şcolar agricol montan” în comuna Dorna Candreni, jud. Suceava. 
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2- Proiect pentru dezvoltarea agriculturii şi mic-industrială din ruralul montan al Carpaţilor 
României; (Agenţia Naţională a Zonei Montane, MAP-Comisia  Europeană-PHARE- în jud. Alba, 
Harghita, Suceava, Bistriţa-Năsăud: 56 de proiecte-pilot, realizate fizic (modernizări de gospodării, 
mecanizare, rase de taurine, modernizări de grajduri, ateliere de transformare a laptelui şi cărnii, 
ateliere de ceramică, ateliere de transformare a lemnului, de jucării ecologice pentru copii, gospodării 
agroturistice şi pensiuni rurale – montane, cursuri de formare profesională în ţară şi ţări din 
U.E./1,3mil. euro, 1994-1996). 

• Proiect de instruire pentru tineri agricultori montani şi dotări agromontane-pilot (cooperare 
ANZM-Banca Mondială, 1997-2000). 

• Proiect de cooperare transfrontalieră, România-Ucraina, „Educaţie pentru dezvoltare rurală 
montană prin agroturism” în zona montană a regiunii Cernăuţi şi la CEFIDEC Vatra Dornei, FAM-
Dorna şi „Romontana”(2006-2009). Instruirea a 100 de tineri agricultori şi specialişti şi realizarea în 
Carpaţii Ucrainei a primelor pensiuni agro-turistice montane. Realizarea unui „Studiu privind 
potenţialul agroturistic şi economico-social în zonele de munte ale raioanelor Putyla, Vijniţa şi 
Storojinet, regiunea Cernăuţi-Ucraina”. Cooperare cu Universitatea din Cernăuţi, Administraţia regiunii 
Cernăuţi şi Consulatul României. Proiectul, complex cu 8 activităţi simultane, a fost finalizat cu 
rezultate deosebite şi mulţumiri din partea administraţiei Regiunii Cernăuţi, Ambasadei Ucrainei la 
Bucureşti şi MAE din România. Un efect ulterior l-a constituit realizarea deplasării unei delegaţii din 
conducerea Academiei Române şi INCE şi oficializarea unei cooperări ştiinţifice oficiale  între 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române şi Universitatea din Cernăuţi(2009). 

3. Proiect şi program pentru dezvoltarea Federaţiei Agricultorilor de Munte – Dorna 
(cooperare iniţial cu Franţa şi ulterior -8ani- asistenţă tehnică din Germania –GTZ-AFC BONN- 1994-
2000(cca. 2mil DM). FAM-Dorna este în activitate neîntreruptă de 27ani (2012) – reprezentând o 
„staţie-pilot” cu valoare de multiplicare. 

4. Proiect(major) de cooperare internaţională: „Raportul/Proiectul Carpaţi”/5ţări(1993-1994), 
la solicitarea Consiliului Europei – CPLRE. 

Agreat de reprezentanţii oficiali din ţările carpatice reuniţi la Bucureşti-Băneasa (31.07.1994) în 
prezenţa delegaţilor Consiliului Europei/Asociaţiei Europene a Aleşilor Munţilor(PE), Euromontana – 
precum şi a preşedintelui României- cu 7 miniştri din Guvern. Proiectul a fost prezentat în plen de 
autorul unic, prof. Radu Rey, la primul Congres al Regiunilor de Munte din Europa, organizat de 
Consiliul Europei, la Chamonix-Mont Blanc-Franţa (17-18 septembrie 1994) şi agreat internaţional.    

 Autorul a fost premiat „pentru o viaţă închinată populaţiilor montane şi calitatea „Proiectului 
Carpaţi”(scrisoare personală din partea Preşedintelui Consiliului Europei, d.na. Catherine Lalumiere). 
Acest proiect a devenit o bază pentru realizarea „Convenţiei Carpatice”(2000- 2020). 

Un efect direct a fost invitarea prof. Radu Rey ca director general al Agenției Naționale a Zonei 
Montane (MADR) și aprobarea de către Guvernul României a proiectului R. R. privind înfiinţarea în 
1994 a Centrului de Formare şi Inovaţii pentru Dezvoltare în Carpaţi –Vatra Dornei (CEFIDEC), ca 
instituţie publică a ministerului agriculturii – cu peste 4000 de absolvenţi în 2010 şi prestigiu naţional 
şi internaţional (desfiinţat în 2010; reînfiinţat prin Legea 26/martie, 2012). În funcțiune – 2021. 

5. Proiect major (35mil euro) elaborat de prof. R. Rey, în colaborare cu prof.dr. Ioan Jelev, 
membru ASAS, președinte – Comitetul MAB/UNESCO, pentru crearea primelor şcoli profesionale de 
agricultură montană din Carpaţii României (jud. Alba, Braşov, Suceava, Hunedoara, Sibiu, Caraş-
Severin, Neamţ, Prahova) şi continuat în parteneriat cu Comisia UNESCO-România/Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării-CNDÎTP (director general Madlen Șerban)/Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale/Ministerul Educaţiei – Viena, Austria. Prof. Radu Rey a contribuit esenţial şi la procesul de 
instruire a inspectorilor şcolari, directorilor de şcoli, profesorilor din judeţele implicate ca şi a cadrelor 
din Ministerul Educaţiei şi Cercetării(2006-2008). Proiectul a fost finanţat, în noiembrie 2008 și 
prezentat oficial la Conferința națională interacademică – Biblioteca Academiei Române, 11 
Decembrie 2008, temeliile fiind construite(blocare în 2009-motivat de ”criza financiară”). Proiectul are 
importanţă fundamentală, durabilă, fiind necesar a fi reluat. 

• Alte proiecte:  
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- Proiectul pentru crearea unui Centru de practică montanologică a USAMV-Iaşi în comuna Şaru 
Dornei(6ha., construite – inaugurarea în 2012); în funcțiune – 2021. 

- Proiectul POSCCE, ”Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului Național de Cercetări 
Economice ”Costin C. Kirițescu” prin crearea și dezvoltare unui Centru de Economie  Montană – CE-
MONT (în valoarea de 6,8 mil.euro, din care 17% contribuția guvernului României), în municipiul Vatra 
Dornei, jud. Suceava, finalizat, în grafic. Conferința de inaugurare la 5 Decembrie, 2015 – în prezența 
Acad. Cristian Hera – Vicepreședinte al Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, Dir.Gen. al INCE – 
Luminița Chivu, membrii ai ASAS, AOȘ, Academia Medicală, ~200 participanți, oficialități locale, 
județene și naționale.  

 ● Proiectele au fost elaborate și implementate sub coordonarea prof.dr. R. Rey, ca obiective-
pilot (instituții, ONG-uri, ferme și proiecte de ferme, IMM-uri, pensiuni montane, acțiuni ample de 
instruire a tinerilor, specialiștilor, antreprenorilor, din zona montană – în străinătate și în țară, 
”formarea” de specialiști și studenți, pentru specificitatea economiei rurale montane (peste 5000), 
coordonarea de doctorate cu teme de dezvoltare montană, ș.a., au generat și continuă să producă 
efecte de dezvoltare în zona montană a României, generând numeroase noi locuri de muncă și 
constituie surse de inspirație și pentru alte zone montane – mai ales din țările cu munți, în curs de 
dezvoltare. 

- SELECȚIUNI – 
R. Rey – activități științifice, realizări practice și militantism pentru dezvoltare și ”cultură 

montană” în România  
 

 
Sesiune științifică a CE-MONT la sediul INCE (Prof.univ.dr. Luminița 

Chivu – Director General; Acad. Ionel Haiduc, Președinte – 
Academia Română; Prof.univ.dr. Constantin Ciutacu – 

Dir.gen.adj./INCE; R. Rey) 

 
 

 
Cu Acad. Cristian Hera, președintele ASAS, Prof.univ.dr. Valeriu 

Tabără și CS1, Dr. Teodor Marușca la stațiunea experimentală din 
Bucegi (ICD-Pajiști, Brașov) 

 
Sesiune științifică a CE-MONT la sediul INCE (2010). Acad. Cristian 
Hera – Vicepreședinte AR și Prof.univ.dr. Luminița Chivu – Director 

General INCE 

 
 
 

 
La ICD-Montanologie, Cristian-Sibiu (R.R. fondator, 1991) – 

Conferință științifică (Mariana Rusu – director; Valeriu Tabără; 
Ioan Jelev; Dănuț Gîțan; Teodor Marușca, ș.a.). 
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Vizită academică la Centrul de Formare și Inovații pentru 

Dezvoltare în Carpați (1994-2021) și Agenția Națională a Zonei 
Montane (2014-2021), Acad. Ion Păun Otiman; Prof.univ.dr.(m.c.) 

A.T. Bogdan (R.R. – fondator și organizator) - 2007 

 
Universitatea din Cernăuți – vizita delegației Academiei 

Române – INCE. Contract de cooperare științifică (Acad. 
I.P. Otiman, Prof.univ.dr. Mircea Ciumara – Director general 

INCE, Prof.univ. V. Franc – director adj., Prof.univ. A.T. 
Bogdan (R.R. – org.) 

 
În Comisia de doctorat – la USAMV a Banatului, Regele Mihai I - 

Timișoara 

 
În Comisie de doctorat – Universitatea ”Transilvania” – Brașov - 

2019 

 
Universitatea ”Valahia” – Târgoviște. Festivitatea de conferire a 
titlului distincției de ”Doctor Honoris Causa”, prof.univ.dr. Radu 

Rey – 8 Septembrie 2011 
(În prezența Dir.Gen. INCE/L. Chivu) 

 
Cu Acad. Mugur Isărescu, Președinte – Secția de Științe 

Economice, Juridice și Sociologie/AR – Guvernatorul BNR, Acad. 
Tudorel Postolache, Prof.Dr. Franc Valeriu, la reuniunea istorică 

dintre Academia Română și Academia Regală de Științe Economie 
și Financiare din Spania (Președinte Prof. Gil Aluja) 

 
La Conferința științifică a AOȘR Piatra Neamț (2008) 

 
La sediul INCE cu ex-președintele României Emil Constantinescu, 

Acad. Eugen Simion, Prof.(m.c.) A.T. Bogdan – 2008 
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Aula ASAS – Conferință Interacademică consacrată zonei montane 
(AR,INCE, ASE, AOȘR) – 2009 (R.R. – prezentare lucrarea de fond/2 

ore) 

 

 
 

 
Consemnare în ”CARTEA de ONOARE a ASAS” 

- 15 Oct. 2008 – Aula ASAS 
Conferință științifică interacademică (AR, ASAS, ASE, AOȘR) 

consacrată prezentării publice a lucrării ”Studiu comparat al 
strategiilor europene privind zonele montane, cu referire specială 
la zona Carpaților românești” (Autor: Prof.dr.H.C. Radu Rey). 
Expunere 2 ore/cca. 200 participanți. 

”Legea Muntelui operează asupra noastră implacabil și salutar, 
ca o exigență căreia trebuie să-i dăm ascultare; ”Legea Muntelui”, 
gândită de noi ca un instrument administrativ, de gestiune pozitivă 
a unor probleme spinoase, trebuie, la rândul ei, să devină o 
constrângere morală, să ne angajeze profund ființa națională și 
destinul.  

Să-i mulțumim celui care ne-a adunat și îmboldit la dezbaterea 
de astăzi, profesorului Radu Rey, pentru neabătuta lui 
perseverență, tumultoasă și tandră totodată; și gazdelor noastre, 
în frunte cu domnul Președinte Hera, care au așezat dialogul în 
cadrul solemn pe care-l merită, făcându-ne perceptibilă șansa de 
a pune umărul la o mare cauză, românească și – de ce nu? – 
universală”. 

Dan Hăulică, 
Membru al Academiei Române 

Semnează: 9 academicieni și membri ai AR, prezenți. 
 

 

 

 
Cu Directorul General al INCE, Prof.univ.dr. Mircea Ciumara și 
Senatorul Avram Crăciun, vizită de documentare în comuna 

montană Ciocănești, jud. Suceava 

 
Cu Președintele Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc:  vizită de 

documentare în ”Țara Dornelor” 
 

Cu Președintele Academiei Române, Acad. Ioan Aurel Pop, la UBB 
Cluj- 2019 
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Conferință consacrată zonei montane (Prezentare: R.R. – 2014/AR) 

 
 

 
Vizita delegației Carpaților României la Institutul de 

Cercetări Nyon – Elveția (R.R.+Teodor Marușca, org) 

 
Înaltul reprezentant al Marii Britanii pe lângă Guvernul României, 

dl. Jeremy Staniphort – în vizită la CE-MONT (2015) 

 

 
R.R. – Vizită la Centrul Internațional pentru Studierea Cartofului 

Peru (Forumul Mondial al Munților – 2002). R.R., delegat al 
”Euromontana” și MADR/ANZM. 

 

 
Delegația munților României la Institutul de Cercetare pentru 

munții Alpi-BAL-Gumpenstein (Austria, 2000/R.R. org.) 

 
1996 – absolvenți – directori generali, directori din județele cu 

zonă montană – CEFIDEC Vatra Dornei. R.R. – profesor și 
organizator. Director Dr.ing. Dănuț Gîțan (Petre Daea, viitor 

Ministru – MADR). 
 

 
Proiect trasfrontalier, Ucraina-România, reg. Cernăuți-jud. 

Suceava. ”Dezvoltarea rurală montană prin agricultură”. Echipa de 
implementare la Universitatea din Rădăuți (R.R. – autor și director 

de proiect/2000) 

 
Conferința națională a CE-MONT, la sediul INCE/București (4 Iulie, 

2018). Acad. Bogdan Simionescu, Vicepreședinte AR, D.G. L. 
Chivu, Prof.emerit Valeriu Tabără – Președinte ASAS, Dr.ing. Petre 

Daea – Ministrul Agriculturii, cercetători CE-MONT și INCE. 
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Inaugurarea sediului CE-MONT/Dec. 2015 

Acad. Ionel Haiduc; Acad. Cristian Hera; Prof.univ.dr. Luminița 
Chivu – Director General, C-tin Ciutacu, Dir.Gen. Adj. INCE 

 
Conferința științifică națională/CE-MONT, Sept. 2017. 

Deschidere: intonarea imnului Carpaților României 

 
CE-MONT: Conferință națională, științifică și informală. 

9 Dec. 2016: ”Ziua Internațională a Muntelui”/ONU/FAO 

 
CE-MONT – Vatra Dornei, 25.09.2018 – Congresul Internațional 

al ”Euromontana” (Adunarea Generală) 

 
Conferința științifică națională – Școala Academică de 

Montanologie la CE-MONT (2018) 

 
Conferința științifică, de Ziua Internațională a Muntelui, 11 

Decembrie 2019, CE-MONT Vatra Dornei 

 
Sediul Băncii Naționale a României. Conferință națională 

consacrată zonei montane. Expunere R.R. – Concept de dezvoltare 
sustenabilă pentru zonele montane (15.X.2019). În cadrul 

dezbaterii naționale ”Modelul economic românesc în UE. România 
– Orizont 2040” (sub egida Academiei Române/Secția de Științe 

Economice, Juridice și Sociologie, ASPES și ACPR, în parteneriat cu 
INCE/AR, ASE, ATER, AGER, SAMRO, ANOSR) 

 
Conferința științifică națională la CE-MONT, V. Dornei (sept. 

2019). Decernarea diplomei și medaliei ”Meritul Academic”, prof. 
R. Rey (Președintele ASAS, Valeriu Tabără) 
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Conferința științifică națională la CE-MONT, la 17 Sept. 2020 

 
CE-MONT – Studenți la Școala Academică de Montanologie 

(USAMV Iași – 2019) 

 
CE-MONT – Dec. 2017, Conferință științifică și informală națională: 

Celebrarea ”Zilei Internaționale a Muntelui” 
 

Vizita Ministrului Agriculturii, Achim Irimescu, la CE-MONT 

 
Austria, vizită de documentare (2008) – echipă pentru proiectul 

școlilor profesionale de agricultură montană în Carpații României 
– 35 mil. euro (10 școli, proiect ”înghețat”/MEN, MADR-ANZM, 

CEFEDIC, FMR); R. Rey și Dir. Gen. Madlen Șerban – organizatori) 

 
Echipa interministerială și FMR pentru proiectul școlilor 

profesionale agro-montane. Albac, Munții Apuseni, 2007 
(MEN/CNÎTP, MADR/ANZM-CEFIDEC) 

 
Inaugurare: prima pensiune agroturistică montană, Dorna Arini – 

2002, Fam. Marcoci D. (org. R.R.) 

 
Proiect transfrontalier România-Ucraina – de succes (2006-2008), 
la ferma agroturistică ”pilot” Vasile Anichitei (Com. Crucea – SV) 

110 tineri agricultori de munte instruiți la CEFIDEC – Vatra Dornei. 
Director proiect Radu Rey, cu echipa: Tiberiu Ștef, Dănuț Gîțan, 

Ioan Agapi, Vasile Juravle, Gheorghe Ionașcu, Adrian Rey). 
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Sângiorz-Băi, R.R. cu președintele primei cooperative agricole 

montane – Mitrofan Lupșan și colab. (Sept. 2019) 

 
Vizită de lucru a Acad. Bogdan Simionescu, Vicepreședinte al 

Academiei Române, la CE-MONT (2019) 

 
Președintele FMR – Radu Rey cu Majestatea Sa Regele României 

Mihai I în com. montană Ciocănești (SV) 

 
31 Iulie 1994, R. Rey prezintă ”Raportul/Proiectul 

Carpați”(însărcinat de Consiliul Europei – CPLRE), în prezența 
Președintelui României (Ion Iliescu), a 7 miniștri, Annye Benarous, 
delegat ”Euromontana” și Consilier al MAP – Franța, președintele 
AEM – Eduardo Martinengo, Ghunter Mudrich (CE)+reprezentați 

ai 5 țări carpactice. Proiect premiat la Congresul Regiunilor de 
Munte din Europa – Chamonix – Mont-Blanc, 17-18 Sept. 1994. 

 
Palatul Parlamentului 2000, cu președintele României Ion Iliescu 
și Ducele de Edinburg la Congresul Internațional pentru Carpați și 

Dunăre (R.R. – Director ANZM/MADR) 

 
Cu președintele României, Emil Constantinescu. EXPO WTC, 1997 

– Conferința internațională pentru zonele montane (Org. R.R.) 

 
La conferința internațională AIM-2002 (Franța, Consiliul Europei). 

R.R. – președintele conferinței) 

 
Delegația Carpaților României cu președintele Euromontana, dl. 

Robert Duclos și delegatul Comisiei Europene, dl. Balthasar Huber 
(Trento – 2000) 
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Delegația Euromontana în România – Sinaia,la Conferința 

internațională pentru zona montană (1995). R.R. – director 
general ANZM, organizator. 

 
R.R. – delegatul Euromontana și ANZM/MADR/FMR, la Congresul 

Asociației Mondiale a Populațiilor Montane (Ecuador - 2002) 

 
 Vizită – Banca Mondială la CE-MONT 

 
Guvernatorul Tirolului Herwig van Staa, președintele 

CPLRE/Consiliul Europei, cu prof. R. Rey la Sinaia (Dec. 2003) 

          
Consiliul Național al Muntelui – 2010 

Președinte – Acad. Ionel Haiduc, președinte Academia Română, Co-președinte (fondator) – R. Rey 

 
R.R., Vicepreședinte al Euromontana, cu Comisarul UE ptr. 

Agricultură Franz Fishler la Congresul Euromontana – Slovenia, 
Lubliana 

 
Reuniunea Consiliului Național al Muntelui la CEFIDEC, Vatra 

Dornei (2003). R.R. – Co-președinte; Senator Adrian Păunescu;  
G-ral Popescu – Șef Stat Major, Senator Avram Crăciun, ș.a. 
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R.R. cu președintele Euromontana, Frank Gaskell și IPS Daniel, 

Mitropolitul Moldovei, la Mănăstirea Neamț 

 
La Congresul internațional ”Euromontana”, Lilehammer – 

Norvegia, 17 Sept. 2010 (R.R. – Senator al ”Euromontana” – la 70 
de ani 

 
Roma, 11.12.2017, Sediul FAO: Congres Mondial al Parteneriatului 

Montan (ONU)(R. Rey, Dănuț Gîțan, Adrian Rey): Lansarea 
conceptului de ”Montanologie” – ca ”Știință în evoluție” (agreat) 

 
Adunarea Generală a ”Euromontana” la sediul CE-MONT 
(Congresul Euromontana, Vatra Dornei, 17-18 sept. 2018) 

 
CE-MONT/INCE – 27.09.2018 – Sala ”Universității Montane”. 

Reuniunea Internațională ”Convenția Carpatică” 
 

La Congresul Spiritualității Românești, Alba/Zlatna – 1 Dec. 2019 

 
SENATORII ”Euromontana” 

Președinții ”Euromontana”: Joerg Wyeder – Președinte – Asociația 
națională a țăranilor de munte – Elveția; Robert Duclos – Director General – 
Agricultură, Lyon - Franța; Frank Gaskell – Director – HTE Invernes, Scoția; 
Annye Benarous – Consilier ministerial – MAP-Franța; Radu Rey – Secretar 
de Stat/Director general – Agenția Națională a Zonei Montane – România, 

Membru de Onoare al Academiei Române și ASAS; Mc. Askill (2014, 
Bruxelles) 

 
Cu Acad. Victor Spinei, în Aula Academiei Române (2019) 
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INSTITUȚII și ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE pentru  

ZONA MONTANĂ  a ROMÂNIEI (R.R. – fondator, coordonator, colaborator) 
 

 
 

Centrul de Economie 
Montană/INCE/AR (2008-2021) 

(R.R. – M.O./AR – Director) 

 
Agenția Națională a Zonei 

Montane/Centrul de Formare și Inovație 
pentru Dezvoltare în Carpați, CEFIDEC 

(1993-2010/2013-2021), MADR 

 
Institutul de Montanologie, Cristian-Sibiu/ASAS, 

1990-2021 (R.R. – CS I, membru ASAS și 
președinte al Comisiei de Montanologie/ASAS) 

 
Federația Agricultorilor de Munte 

– Dorna 
(1993-2021) 

 

• COMISIA ZONEI MONTANE din ROMÂNIA – cu 28 Comisii Județene 
(1990-1993/MADR), (R.R. Președinte – Secretar de Stat) 
 
• Forumul Montan din România, cu 8 filiale județene (2004-2021), 
(R.R. – Președinte) 
 
• Asociația Națională de Dezvoltare Montană ”Romontana” (2000-2021). 
R.R. - Președinte 
 

 

 

 
Vizită de lucru a Acad. Ioan Dumitrache, Secretar General al 

Academiei Române (2019) 

 
Cercetătorii CE-MONT cu Directorul general al INCE, Prof.univ.dr. 

Luminița Chivu (Mai – 2021) 

 

 
Vizită de lucru în zona montană, jud. Bistrița-Năsăud: Dir.gen. 
INCE Luminița Chivu, Prof.dr. Radu Rey – director CE-MONT la 

noul Centru de Cercetare, Inovare, Proiectare și Formare 
Profesională Silvania – Lunca Ilvei (privat), fondat de ing. Emil 

Iugan, antreprenor, cerc. asociat la CE-MONT 

 

 
Vizită la prima cooperativă agricolă montană axată pe 

valorificarea ”produsului montan” – Sângiorz-Băi: Dir.gen. INCE 
Luminița Chivu; R. Rey – director CE-MONT; Fondator, ec. 

Mitrofan Lupșan. Cooperare CE-MONT – FMR – ANZM. 
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Publicații 

 
Contribuție majoră pentru 

renunțarea la decizia CC al PCR – de 
colectivizare a zonei montane 

(1979) 

 
Delegația din China la autor (1988) 

 
Premiul ASAS – 2012 

”Nicolae Cornăuțeanu” 

 

 
 

 
 

 

   
 

  
  

”Legea Muntelui”, Nr. 
347/2004, Nr. 197/2018 
(R.R. – autor principal) 
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Distincții/Diplome (sinteză) 

 
 
 

 
Steaua României/Cavaler 

 

 
Ordinul Militar de România – în rang de Comandor, 2020 
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