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Forum Carpaticum, Bucureşti 2016 

Forumul Carpaticum este o reuniune deschisă a iniţiativei Ştiinţă pentru Carpaţi 

(S4C). Incluzând un spectru larg de discipline ştiinţifice, din sfera ştiinţelor naturale 

şi sociale, precum şi cunoştinţe practice, Forum Carpaticum reprezintă o încercare 

de a integra diferite domenii de expertiză pentru a genera valoare în Carpaţi. 

http://www.forumcarpaticum.org/index.html         http://carpathianscience.org/   

Obiective generale ale întrunirii din 2016 se supun politicii de coeziune a UE 2020, 

"Inteligent", "Durabil” şi "Inclusiv" fiind cuvintele cheie pe baza cărora FC 2016 

îşi propune să sprijine dezvoltarea agendei de cercetare pentru Carpaţi 2015-2020, 

păstrând totodată sinergia cu Convenţia Carpatică, pentru consolidarea 

sustenabilităţii zonei Carpatice.  

Membrii Romontana prezenţi la eveniment (Adrian-Radu Rey şi Andrei Coca) au 

prezentat un poster cu Centrul de Economie Montană (CE-MONT), al Institutului de 

Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, oferind celor prezenţi broşuri de 

prezentare şi promovare a acestei noi structuri moderne de cercetare. De asemenea, 

”CE-MONT” a fost promovat şi în timpul prezentărilor aferente lucrărilor susţinute de 

cercetătorii asociaţi: Prof.univ.dr. Romulus Gruia - Streamlining the Romanian 

Mountains through responsible tourism paradigm; şi Andrei Coca & Adrian-Radu 

Rey – Preliminary study on the contribution of EU funds to the sustainable 

development of Romanian mountain area. 

                

Pentru detalii despre eveniment, accesaţi: http://geo.unibuc.ro/fc/FC_2016.html 
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 Destinaţia de Ecoturism “Pădurea Craiului”  

 

Munţii Pădurea Craiului reprezintă o destinaţie obligatory de 

vacanţă pentru cei care apreciază bogăţia unui relief cu 

peşteri, chei spectaculoase şi cascade. 

 

Păduri întinse, pajişti cu flori sălbatice, văi înguste şi abrupte 

pe ambii pe ambii versanţi, te întâmpină pentru a te conduce 

spre lumi subterane incredibile. Peşterile din Munţii Pădurea 

Craiului ascund urme ale vieţii umane care datează din cele 

mai vechi timpuri. Bisericile vechi de lemn, morile de apă şi 

gospodăriile tradiţionale îmbogăţesc experienţa vizitatorului, 

formând un peisaj idilic. 

 

 

 
 

 

Oferta gastronomică locală, din care nu lipsesc ţuica de prune, 

plăcintele umplute cu brânză, smântână, usturoi şi mărar, 

coapte după reţete locale, plus excepţionala pastă de ardei 

iute, provoacă turiştii cu o imbatabilă ofertă. 

 

 
 

Mai multe detalii privind oferta turistică a destinaţiei, veţi găsi 

accesând: http://www.padureacraiului.ro/   

 

Carta Europeană a Produselor Agroalimentare 

de Calitate 

Carta Europeană a Produselor Agroalimentare de Calitate a 

fost publicată pentru prima dată în anul 2005, cu scopul de a 

promova o legislație care să protejeze produsele alimentare 

montane. Versiunea 2016 a Cartei a fost creată odată cu 

adoptarea termenului opţional de calitate “produs montan”. 

Scopul este de a încuraja Uniunea Europeană să meargă mai 

departe în protejarea și promovarea produselor alimentare 

montane. 

Noua versiune a Cartei este un instrument prin care se doreşte 

mobilizarea mai multor ‘actori’ pentru acțiuni concrete menite 

să continue promovarea şi valorificarea produselor alimentare 

montane, cum ar fi utilizarea termenului opţional de calitate, 

construind astfel un mediu propice pentru producţia de 

produse montane. 

Textul integral al Cartei poate fi consultat în limbile Română, 

Engleză, Franceză, Spaniolă şi Italiană, la urmatoarea adresă 

web: http://www.euromontana.org/en/the-european-

charter-for-mountain-quality-food-products-2016/  

Vă invităm să vă aplecaţi atenţia asupra acestui document, iar 

dacă va identificaţi cu prevederile sale vă rugăm să îl şi 

semnaţi. Fiecare semnatură contribuie la: menţinerea şi 

dezvoltarea tradiţiilor locale; susţinerea activităţii agricole, 

care este adaptată la teritoriile montane; protejarea 

produselor montane împotriva utilizării frauduloase a 

termenului “montan”; încurajarea valorificării şi sprijinirea 

dezvoltării durabile a zonelor montane. 

http://www.padureacraiului.ro/
http://www.euromontana.org/en/the-european-charter-for-mountain-quality-food-products-2016/
http://www.euromontana.org/en/the-european-charter-for-mountain-quality-food-products-2016/
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CLEAR CUT CRIMES – 

Documentar RISE Project 

“Ce-a fost odată pădure pare acum un 

cimitir de soldaţi necunoscuţi care 

înghite încet nordul României şi vestul 

Ucrainei. Adică, cea mai mare pădure 

virgină din Europa şi speciile ei 

protejate.” – RISE Project 

Documentarul de 42 de minute filmat 

timp de un an în Munţii Carpaţi, a fost 

produs de RISE Project & OCCRP şi 

poate fi urmărit la adresa: 

http://www.riseproject.ro/film-

documentar-clear-cut-crimes/  

 

 

Modele Agricole Sustenabile 

Proiectul “Modele agricole 

sustenabile pentru zona montană 

din România” a ajuns pe ultima sută 

de metri, reuşind să-şi îndeplinească 

obiectivele. La activităţile proiectului 

şi-au adus contribuţia cinci 

organizaţii: SAB, FAMD, Fundaţia 

OPENFIELDS (fostă Heifer), Asociaţia 

Agrom-Ro şi Romontana. 

Rolul ROMONTANA - În teorie am fost 

responsabili de monitorizare, 

asistenţă tehnică, am oferit suport 

logistic pentru întâlnirile echipei de 

proiect cu comunităţile locale, am 

organizat diverse acţiuni de 

promovare a proiectului şi a 

produselor obţinute la stâne. 

Bineînţeles, toate aceste sarcini au 

fost realizate împreună cu partenerii 

din proiect, altfel nu am fi reuşit să atingem pe deplin scopul fiecărei activităţi în 

parte. Dincolo de asta am fost responsabili de crearea ghidul de bune practici. 

http://carpatsheep.ro/bune-practici.html  Aici au fost cuprinse şi descrise 

tehnic toate activităţile desfăşurate în acest proiect, dar nu din prisma 

consorţiului, ci astfel încât informaţia să fie uşor înţeleasă de beneficiarii direcţi 

- cele 6 organizaţii locale, şi indirecţi - cei ce vor putea transfera aceste modele 

de stâne în beneficiul, avantajul lor. Acest ghid a fost realizat datorită efortului şi 

know-how-ului partenerilor de proiect responsabili de activităţile tehnice, a 

experţilor pe care aceste organizaţii partenere i-au angajat, iar noi am avut rolul 

de a coagula toată această informaţie şi experienţele valoroase dobândite, într-

un material final care să fie de real suport organizaţiilor de crescători de 

animalele din zona de munte care doresc să îşi dezvolte activitatea, să o adapteze 

cerinţelor, criteriilor de performanţă actuale. Am sprijinit proiectul şi prin 

newslettere lunare pe care le transmitem, încercând astfel să facem o publicitate 

cât mai bună proiectului. Toate noutăţile ce ţin de proiect au fost publicate pe 

website-ul oficial – www.carpatsheep.ro, dar din când în când am inclus şi noi 

informaţii cheie despre implementare în newsletter şi ele au ajuns astfel la peste 

400 de contacte – structurii şi organizaţii reprezentative pentru zona de munte 

din România. 

 

De ce “Modele agricole sustenabile pentru zona montană din România” este un 

success?   

În funcţie de optica fiecăruia, anumite lucruri puteau şi pot fi realizate şi într-o 

manieră diferită. Dincolo de mici obstacole inerente când implementezi un 

proiect unic, pionier, de asemenea magnitudine, considerăm că "Modele 

Agricole Sustenabile pentru Zona Montană din România" este un succes. Scopul 

proiectului a fost de a dezvolta stâne model pentru Carpaţii României, ancorate 

în realitate, şi de a oferi şansa organizaţiilor locale din cele 6 zone pilot (Neamţ, 

Suceava, Harghita, Bistriţa Năsăud, Mureş, Vrancea) să fie în pole position în 

contextul "produsului montan" legiferat la nivel european prin Regulamentul 

delegat nr. 665/2014 şi Regulamentul nr. 1151/2012. Întrebarea care poate fi 

ridicată de cineva: Dacă Guvernul Elveţiei - ţară cu munţi şi industrie competitivă 

adaptată muntelui - a înţeles necesitatea acestui proiect pentru România, 

Guvernul României de ce nu a făcut-o? Sau o va face? Romontana alături de 

multe alte organizaţii au propus un sub-program tematic parte a PNDR pentru 

Zona Montană, care obiectiv sau nu, nu a fost adoptat. Acolo erau prevăzute 

http://www.riseproject.ro/film-documentar-clear-cut-crimes/
http://www.riseproject.ro/film-documentar-clear-cut-crimes/
http://carpatsheep.ro/bune-practici.html
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printre altele măsuri care converg 

exact spre obiectivele acestui 

proiect. Acum, dacă s-a reuşit 

crearea acestor stâne în care 

producţia de brânzeturi răspunde 

normelor de siguranţă alimentară, se 

face un management aplicat al 

pajiştilor,  se respectă un flux 

tehnologic, managementul apei - în 

sensul producerii de brânzeturi şi 

pentru adăparea animalelor, s-a 

creat un caiet de sarcini, s-a făcut o 

analiză a pieţei, rezultând un studiu 

de marketing  (adaptat contextului) 

şi s-a creat acest brand – „De la 

Munte”, de ce nu am fi încrezători că 

viitorul PNDR va avea una sau două 

măsuri care să răspundă exact 

acestor obiective? Bineînţeles că nu 

tot ce s-a făcut prin acest proiect 

poate fi transpus în viitoare ghiduri. 

Dar există precedentul.  

 

Societatea civilă (consorţiul de 

proiect e format doar din ONG-uri; 

plus faptul că şi asociaţiile de 

crescători de animale sunt tot ONG-

uri) a demonstrate că se poate, că 

vrea. De ce nu ar putea o politică 

naţională în acest sens, 

fundamentată, şi finanţată prin 

viitorul PNDR să facă mai mult de 

atât? Ne bucurăm că am avut ocazia 

să fim parte la acest succes – 

Modele Agricole Sustenabile pentru 

Zonă Montană din România – care 

evidenţiază noi oportunităţi pentru 

modernizarea şi adaptarea micii agriculturi tradiţionale din zona montană astfel 

încât să răspundă realităţilor unei pieţe europene comune. 

Importanţa acestui proiect – noutatea adusă!   

Deşi rezultatele sunt excepţionale, fiind pionier, acest proiect nu îşi poate asuma 

acel statut de dirigiuitor, încât dezvoltarea Zonei Montane (ZM) să fie bazată pe 

aceleaşi premise. Nu poate rezolva problemele cu care ZM se confruntă. Sunt 

multiple, au valenţe diferite şi nici nu pot fi atinse întru totul prin iniţiative care 

vizează strict agricultura tradiţională. Dar prin astfel de proiecte completate de 

iniţiative care vizează diversificarea economiei locale, facilitarea apariţiei de 

servicii conexe, se va crea plus valoare. Indiferent de nivelul dezvoltării, zonele 

montane sunt şi vor fi defavorizate şi în viitor, comparativ cu zonele de câmpie şi 

colinare. Factorii sunt mulţi şi nu pot fi atenuaţi. Dar asta constituie şi farmecul, 

provocarea de a trăi într-o zonă de munte şi a contribui la dezvoltarea sa.   

 

Acest proiect nu a promis lapte şi miere pentru că este un proiect sincer, ancorat 

în realitatea muntelui românesc. Altfel nu ar fi ajuns la final respectându-şi 

indicatorii. Agriculturii de munte, nevoiţi să se adapteze condiţiilor vitrege, au şi 

un al 6-lea simţ privind provocările ce le sunt lansate şi nu vor coopera dacă nu 

percep beneficiul pe care o iniţiativă venită din afară comunităţii lor îl oferă. 

Revitalizarea acestor zone este un fenomen în plină desfăşurare, lent dar 

perceptibil.  

Şi în munte, la fel ca în multe domenii ce suferă în societatea romanescă, este 

nevoie de o schimbare de paradigmă, e nevoie de cât mai multe iniţiative private, 

care să producă schimbare şi să arate că se poate. E nevoie de competenţe. 

Proiectul nostru a avut activităţi concrete, indicatori clari, dar poate fi privit 

totodată ca un program pilot, deoarece prin obiectivele sale a cuprins mai multe 

componente menite să asigure sustenabilitate, iar aici putem vorbi şi de cursurile 

de formare profesională, coordonate de Asociaţia AGROM-RO.   

 



Newsletter Romontana Nr. 5 | Octombrie 2016  P a g i n a  | 5 

Noi perspective pentru beneficiari şi 

pentru modernizarea stânelor din 

Carpaţi.  

Privind în primul rând din prisma 

rezultatelor proiectului, asociaţiile 

locale partenere au acum câte o 

stâna modernizată, care răspunde 

normelor de igienă, ei putând 

garanta în acest fel un produs de 

calitate. Repectând normele impuse 

prin caietul de sarcini, pot să 

valorifice produsul sub umbrela „De 

la Munte” beneficiind de avantajele 

de piaţă pe care ambalarea şi 

etichetarea corespunzatoare le 

oferă. În plus, fiind organizate 

cursurile de formare, s-au instruit 

peste 20 de persoane în fiecare 

comunitate implicată în proiect. 

Interesant e că aceste cursuri au 

stârnit mult interes şi în comunităţile 

învecinate. Astfel, administratorii 

stânelor au acum la dispoziţie şi forţă 

de muncă, calificată.   

Privind mai departe, şansa ce se 

întrevede la orizont este „produsul 

montan”. Acum suntem în mijlocul 

unui proces de transpunere în 

legislaţia naţională (H.G. nr. 506 

20/07/2016) a prevederilor 

europene privind condiţiile de 

utilizare a menţiunii de calitate 

facultativă „produs montan”. Se face 

referire la Regulamentul delegat (UE) 

nr. 665/2014 care completează 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 

privind sistemele din domeniul 

calităţii produselor agricole şi 

alimentare. Beneficiarii acestui 

proiect ar putea fi printre primii care 

vor putea utiliza această menţiune 

de calitate, dacă îşi vor dori. Rolul 

organizaţiilor implicate în acest 

proiect a fost de a crea precedentul, 

modele de stâne moderne, adaptate 

tradiţiei pastorale din Carpaţi.  

Conform ecourilor ce s-au manifestat până în acest moment nu putem fi decât 

încrezători că proiectul nostru va fi luat ca model, exemplu pentru a demara o 

iniţiativă amplă de sprijinire a sistemului tradiţional pastoral la nivelul întregului 

lanţ Carpatic din România. Dacă 5 ONG-uri au putut să dea un start reuşit, de ce 

un program naţional, cu efortul multor categorii de stakeholderi, nu ar putea 

aduce cu adevărat dezvoltare pentru crescătorii de animale din zona de munte? 

În momentul în care s-a scris acest proiect realităţile au fost aceleaşi dar 

contextul instituţional diferit. Acum există Agenţia Zonei Montane, structură 

descentralizată a Ministerului Agriculturii, care a urmărit îndeaprope 

implementarea acestui proiect, iar personalul de acolo, buni cunoscători ai 

realităţilor muntelui, rezonează la acest concept propus de proiectul nostru.   

 

Cel puţin în viitoarea perioadă de programare, muntele va avea şi mai multe 

şanse de dezvoltare, şi când spunem asta ne bazăm atât pe contextul naţional în 

materie de politici montane, cât şi pe preocupările Comisiei şi ale Parlamentului 

European, structuri în atenţia cărora au intrat şi zonele de munte ale Europei, 

dorindu-se o politică de coeziune care să acopere nevoile specifice identificate în 

munţii Europei, în vederea atingerii unui nivel al dezvoltării teritoriale, şi, de 

convergenţă, satisfăcător. Aceste afirmaţii au ca suport Rezoluţia Parlamentului 

European, adoptată în data de 10 mai a.c. privind Politica de Coeziune în Zonele 

Montane ale UE. Interesant e şi faptul că interesul pentru dezvoltarea zonei 

montane a devenit mult mai dinamic acum, comparând cu anii trecuţi. Rezoluţia 

de care amintim a pornit de la un studiu realizat în cadrul Directoratului General 

pentru Politici Interne, departamentul Politici Structurale şi de Coeziune, iar acest 

material are rolul de a atrage atenţia, celor responsabili de politici regionale, că 

muntele ale nevoile sale specifice, iar provocările de aici trebuie adresate cu 

mijloace diferite faţă de cele aplicate zonelor de câmpie sau costiere. Acest 

studiu a apărut în Februarie, Rezoluţia a fost supusă dezbaterii în Aprilie iar la 

data de 10 mai a fost adoptată de Parlament şi transmisă Comisiei.  Deci, se 

poate! Şi se vrea!                       

       www.carpatsheep.ro 

http://www.carpatsheep.ro/
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Memorandumuri semnate pentru 

Granturile SEE şi Norvegiene 

În data de 13 octombrie 2016 au fost 

semnate Memorandumurile de 

Înțelegere prin care România 

beneficiază de 502,5 milioane euro 

fonduri externe nerambursabile prin 

Granturile SEE şi Norvegiene aferente 

perioadei 2014-2021.  

 

 

 

În acord cu priorităţile României şi ale 

statelor donatoare, Granturile SEE şi 

Norvegiene 2014-2021 vor viza 

domenii precum dezvoltarea locală şi 

combaterea sărăciei, îmbunătăţirea 

situaţiei rromilor, sănătate publică, 

inovare, mediu de afaceri şi IMM-uri, 

sectorul ONG, cercetare şi educaţie, 

eficienţă energetică, energie 

regenerabilă şi mediu, patrimoniu şi 

schimb cultural, justiţie, servicii 

corecţionale şi afaceri interne. 

Vă invităm să consultaţi cele două 

documente strategice, pentru a vă crea 

o imagine privind domeniile de 

intervenţie, oportunităţile viitoare de 

finanţare şi alocările finaciare ce vor fi 

disponibile pentru fiecare program.  

Ambele documente, precum şi alte 

imformaţii de actualitate privind cele 

doua mecanisme de finanţare pot fi 

consultate accesând adresa web:  

http://www.eeagrants.ro/memor

andumuri  

Conferinţă: “Standardele naţionale pentru certificare forestieră - 

instrument pentru gestionarea durabilă a pădurilor din România” 

În cadrul conferintei “Standardele naţionale pentru certificare forestieră - instrument 

pentru gestionarea durabilă a pădurilor din România”, desfăşurată în Sala Mare a 

Palatului Patriarhiei din Bucureşti, la data de 18 octombrie 2016, s-au adoptat prin 

consens la nivel naţional documentele ce vor compune Standardele naţionale PEFC® 

pentru România. Aceste documente vor fi transmise spre aprobare Board-ului PEFC 

Intenational, urmând ca ulterior, certificarea PEFC® să fie disponibilă pentru 

proprietarii de păduri şi operatorii economici din România.   

 

            

 

Standardul PEFC® (PROGRAMME FOR THE ENDORSMENT OF FOREST CERTIFICATION) 

şi Standardului FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) reprezintă principalele 

sisteme de certificare pentru management forestier durabil de pe glob.   

 

 

În deschiderea conferinţei a luat cuvântul preşedintele Federaţiei Proprietarilor de 

Păduri şi Păşuni din România ‘Nostra Silva’, Bogdan Ioan Tudor Todoran, urmând ca 

discuţiile să conducă spre adoptarea standardelor naţionale PEFC®. Printre invitaţii 

care au avut expuneri se enumeră dl. István Tőke care a prezentat Standardul Naţional 

PEFC®, dl. Prof. Liviu Nichiforel de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava care 

a prezentat standardul FSC®, şi dl. Prof. Marian Dragoi de la Universitatea “Ştefan cel 

Mare” din Suceava, care a prezentat bune practici în adoptarea deciziilor amenajistice.  

http://www.eeagrants.ro/memorandumuri
http://www.eeagrants.ro/memorandumuri


Newsletter Romontana Nr. 5 | Octombrie 2016  P a g i n a  | 7 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa 

tuturor categoriilor majore de stakeholderi, 

presă, oameni politici, reunind în total 

peste 200 de participanţi.  

Acest eveniment este parte a proiectului 

“Întărirea capacităţii asociaţiilor de 

proprietari de păduri pentru un 

management forestier durabil”, co-

finanţat printr-un grant din partea Elveţiei 

prin intermediul Contribuţiei Elveţiene 

pentru Uniunea Europeana extinsă. 

 

Consiliul Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale 

În data de 8 iunie 2016 s-a înfiinţat 

Consiliul Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Reprezintă o structură națională de tip 

partenerial, fără personalitate juridică, cu 

rol de formulare a politicilor și strategiilor, 

de evaluare a modului de implementare a 

politicilor,  de reprezentare și comunicare 

pentru domeniul pădurilor și al prelucrarii 

lemnului, în contextul mai larg al 

dezvoltării rurale și locale. 

Reunește organizații reprezentative ale 

proprietarilor de păduri (Federația 

NOSTRA SILVA), organizații profesionale 

(ASFOR, APMR), de mediu (WWF) sau cu 

activitate în zona montană (ROMONTANA), 

implicând și factori de decizie politică 

(doamna deputat Doina Pană - PSD - 

domnul deputat Cristi Chirteș - PNL) si 

instituții publice cu rol de observator. 

Informaţii suplimentare, precum şi 

înregistrarea completă a primei şedinţei la: 

http://www.nostrasilva.ro/media/consili

ul-padurilor-si-dezvoltarii-rurale-8-iunie-

2016/   

Convenţia Europeană a Munţilor 

În perioada 03-05 octombrie 2016, în Portugalia la Bragança,  a avut loc cea de-a 

X-a Convenţie europeană a munţilor, eveniment organizat de Asociaţia europeană 

a ţărilor cu munţi - EUROMONTANA.  

Tematica din acest an: „Vulnerabilitatea munţilor în faţa schimbărilor climatice: 

cum pot locuitorii munţilor şi teritoriile montane să se adapteze şi să atenueze 

aceste efecte?” 

 

Conferinţa a prezentat situaţia actuală a zonelor montane, cunoştinţele tehnice şi 

studiile de caz practice, care au permis furnizarea de soluţii pentru adaptarea şi 

atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Accentul nu a fost pus pe soluţiile 

singulare, ci la nivel public, pe problematicile ce privesc agricultura, energia, apa 

şi turismul. 

Evenimentul a reunit peste 250 de participanţi, reprezentanţi ai organizaţiilor 

socio-profesionale agricole, agenţii de dezvoltare rurală, unităţi administrativ 

teritoriale, ministere, instituţii publice, institute de cercetare şi formare 

profesională, agenţii pentru mediu, etc.  

Delegaţia României a fost formată din domnii Dănuț Gîţan, Dănuţ Ungureanu 

(Agenţia Zonei Montane), Radu Rey (Forumul Montan din România), Ioan Agapi 

(Federaţia Agricultorilor de Munte “Dorna”), Ioan Banc (Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale), Mihăeş Grigore (Primăria Năruja – Vrancea), Ioan Moraru 

(Primăria Dorna Arini – Suceava), Alin Tekonczia (OPENFIELDS). 

 

http://www.nostrasilva.ro/media/consiliul-padurilor-si-dezvoltarii-rurale-8-iunie-2016/
http://www.nostrasilva.ro/media/consiliul-padurilor-si-dezvoltarii-rurale-8-iunie-2016/
http://www.nostrasilva.ro/media/consiliul-padurilor-si-dezvoltarii-rurale-8-iunie-2016/
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CONTACT 

Asociaţia Naţionala pentru 

Dezvoltare Rurală Montană 

“ROMONTANA” 
 

Mihail Sadoveanu 6, Vatra Dornei 

– 725700 (jud. Suceava) 

+40 230 373 198 

office@romontana.org 

Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana” a 

fost înfiinţată în anul 2000 ca  organizaţie non-guvernamentală, multi-

sectorială, având scopul de a sprijini dezvoltarea generală a zonelor 

montane din România. 

Principalele subiecte dezbătute în 

cadrul Conveţiei: 

• Schimbările climatice în politicile 

mondiale şi europene; 

• Abordări ştiinţifice: probe şi scenarii 

ale schimbării climatice în zonele de 

munte; 

• Abordări teritoriale: Cum sunt 

mobilizaţi masivii montani în contextul 

politic? 

• Bune practici de adaptare şi 

atenuare pentru schimbările climatice. 

Exemple de bune practici. Grupuri de 

lucru în cadrul a 6 ateliere; 

• Trasarea căilor de urmat pentru 

adaptarea şi atenuarea schimbărilor 

climatice în zonele montane. 

În cadrul Adunării Generale au fost 

realeşi în Consiliul Director al 

EUROMONTANA, reprezentanţii 

României: Gîţan Dănuţ (Agenţia Zonei 

Montane – Direcţia CEFIDEC) şi Agapi 

Ioan (Federaţia Agricultorilor de Munte 

“Dorna”). Totodată, România a fost 

propusă ca locaţie pentru cea de-a XI-

a Convenţie Europeană a Munţilor, ce 

va avea loc în anul 2018. 

http://www.agroinfo.ro/cresterea-

animalelor/noi-provocari-pentru-

zonele-montane-afla-ce-s-a-discutat-

la-conventia-europeana-a-muntilor 

 

 

 

 

 

Cea de-a 5-a Conferinţă Ştiinţifică Anuală a Centrului de Economie 

Montană “CE-MONT”, 2016 

 

Evenimentul, desfăşurat în intervalul 23-24 septembrie 2016, găzduit de Centrul de 

Economie Montană “CE-MONT” (Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. 

Kirițescu) din Vatra Dornei, a fost dedicat celebrării a 150 de ani de activitate a 

Academiei Române.  

 

 

 

Tematica din acest an: „Cercetarea Montanologică – Multidisciplinară, o Componentă 

Academică Perenă”. 

Lucrările prezentate urmează a fi publicate în viitorul număr al Revistei de 

Montanologie, ce va apărea la sfârsitul acestei toamne. 

 

Pentru a obţine informaţii despre eveniment, sau pentru a vă manifesta interesul privind 

Revista de Montanologie, trimiteţi e-mail la adresa: cabinet_fmr@yahoo.com  
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