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Introducere 

 

Dragi prieteni ai munţilor, 

Ne bucurăm să vă oferim noi informaţii privind dezvoltarea montană durabilă, astăzi, 11 

decembrie, când întreg mapamondul sărbătoreşte Ziua Internaţională a Muntelui. Cum 

ştiţi deja, informaţia devine cu adevarat importantă atunci când este împărtăşită, astfel vă 

invităm să parcurgeţi acest newsletter şi să îl transmiteţi mai departe partenerilor 

dumneavoastră sau oricui consideraţi că este interesat.  

Echipa Romontana 

Summitul European al Călătoriilor Montane 

Statiunea de schi Crans Montana din 

Elveţia va găzdui primul Summit 

European dedicat Călătoriilor Montane. 

Evenimentul dedicat industriei europene 

a călătoriilor ţi turismului reuneşte peste 

200 de directori executivi din cele mai 

importante companii active în domeniu. 

Referitor la conţinut, vor fi prezentate şi 

dezbătute analize de piaţă, subiecte de 

marketing strategic, tendinţe şi evoluţii. 

Acest summit reprezintă o primă extindere a Simpozionului Călătoriilor Montane 

care a ajuns la cel de-al 42-lea an de existenţă. Simpozionul reuneşte reprezentanţi 

din 35 de ţări care stabilesc relaţii parteneriale şi de afaceri, contribuind la crearea 

unei comunităţi de business mai dinamice şi puternice în spaţiul montan.  

Obţineţi detalii suplimentare despre eveniment, la: http://www.europemts.com   
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Conferinţă: Pârtiile de schi şi 

pădurea. Legislaţia: între 

oportunitate şi precauţie 

Dezvoltarea pârtiilor de schi din Carpaţii 

României devine un subiect de 

actualitate. La  apelul Asociaţiei Naţionale 

pentru Dezvoltare Rurală Montană – 

ROMONTANA şi al Federaţiei Proprietarilor 

de Păduri şi Păşuni din România – 

NOSTRA SILVA au răspuns mai mulţi 

reprezentanţi ai societăţii civile, 

stakeholderi din mediul privat, 

parlamentari, dar şi autorităţi locale şi 

centrale. În intervalul 24-25 noiembrie 

2016, în staţiunea Băile Homorod din 

judeţul Harghita, a avut loc prima 

dezbatere dintr-o serie de evenimente pe 

acest subiect, organizată în cadrul 

proiectului „Întărirea capacităţii 

asociaţiilor de proprietari de păduri pentru 

un management forestier durabil” 

(Programul de Cooperare Elveţiano-

Român).  

Numărul mic al pârtiilor de schi, un mare 

minus pentru turismul din România! Ţara 

noastră a rămas codaşa Europei la acest 

capitol care atrage sute de mii de turişti în 

alte ţări de pe continent. În momentul de 

faţă, în România se poate schia pe o 

distanţă de cca. 160 de kilometri de 

pârtie. Dacă facem o comparaţie cu alte 

state din Uniunea Europeană, înseamnă 

că avem pârtii cât o staţiune din Austria 

sau Franţa. Asta, deşi condiţiile din ţara 

noastră ar permite amenajarea unor pârtii 

care să ne pună pe picior de egalitate cu 

cele două ţări date ca exemplu. Situaţia 

trezeşte îngrijorare şi determină 

societatea civilă să reacţioneze. La 

dezbatere au fost puse în discuţie 

principalele probleme legislative ce 

afectează atât dezvoltatorii, cât şi iubitorii 

sporturilor de iarna. Subiectul care a 

stârnit cele mai multe reacţii a fost cel al 

legislaţiei.  

Istvan TÖKE, Federaţia “Nostra Silva”: “Este foarte greu să faci schi fără să ai pârtii de 

schi! Este absolut normal, la ora actuală, că cei mai mulţi români merg să schieze în 

Austria, Elveţia, Italia sau Franţa şi, în acest timp, potenţialul care există în munţii 

României nu este utilizat. Una din marile probleme este că în munţii din România, 

zonele în care se pot dezvolta pârtii de schi se află în zona forestieră. În aceste condiţii, 

vrând-nevrând, amenajările trebuie să treacă prin fondul forestier. Scoaterea din 

fondul forestier este o problemă destul de spinoasă, complicată şi dificilă, nu numai 

prin prisma sumelor de bani ce trebuie plătite pentru scoatere, ci şi prin prisma faptului 

că există o abordare foarte negativă vis-a-vis de scoaterea din proprietate şi defrişări. 

Scoaterile nu înseamnă că se distruge pădurea şi suprafaţa lor, pentru că, la momentul 

actual, dezvoltatorul e obligat să compenseze cu alte suprafeţe de pădure.”  

 

Petre POPA, dezvoltator pârtii de schi: „Din punct de vedere al domeniului schiabil, la 

nivel naţional, potenţialul de dezvoltare este foarte mare. Din păcate, suntem rămaşi 

în urmă nu numai faţă de Occident, ci şi faţă de ţările vecine concurente. Se poate face 

mult mai mult în acest domeniu. Depinde doar de noi să ne dezvoltăm ţara.” Pentru 

exemplificare, în staţiunea Risoul din Franţa sunt 180 de kilometri de pârtii şi 

funcţionează 116 tunuri de zăpadă şi 50 de aparate de instalaţii de transport pe cablu. 

Un alt domeniu schiabil din Franta, Les Trois Valles, însumează circa 600 de kilometri 

de pârtii. În Austria, landul Salzburg are 22 de regiuni de schi cu 1.700 kilometri de 

pârtii.  

Link reportaj National TV (difuzare 26.11.2016, ora 18.30 – ştiri): 

http://www.nationaltv.ro/ stiri/legislatia-privind- amenajarea-partiilor-de-

schi- o-problema-spinoasa  

Următoarea dezbatere va avea loc în luna februarie 2017 la Vatra Dornei şi va aborda 

subiectul „Ariile naturale protejate şi dezvoltarea pârtiilor de schi”. 

 

http://www.nationaltv.ro/stiri/legislatia-privind-amenajarea-partiilor-de-schi-o-problema-spinoasa
http://www.nationaltv.ro/stiri/legislatia-privind-amenajarea-partiilor-de-schi-o-problema-spinoasa
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Conferința finală a proiectului 

„Modele agricole sustenabile 

pentru zona montana din 

România” 

Hotel Crowne Plaza din Bucureşti a 

găzduit marţi, 15 noiembrie, 

conferinţa finală a proiectului „Modele 

agricole sustenabile pentru zona 

montană din România”, proiect 

finanţat de guvernul Elveţiei prin 

„Programul de Cooperare Elveţiano-

Român”. 

 

În realizarea proiectului au fost 

implicate patru organizaţii din 

România: Federaţia Agricultorilor de 

Munte „Dorna” (FAMD), Fundaţia 

Open Fields, Agrom-RO, Asociaţia 

ROMONTANA, şi partenerul elveţian 

„Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 

fur die Berggebiete” (SAB) - Centrul 

Elveţian pentru Regiunile Montane.  

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 

Asociaţia Crescătorilor de Oi 

„Străcior” din Bistriţa Bârgăului (jud. 

Bistriţa-Năsăud), Asociaţia 

Crescătorilor de Animale Tulgheş (jud. 

Harghita), Composesoratul Ibăneşti 

(jud. Mureş), Asociaţia Producătorilor 

Montani Fărcaşa (jud. Neamţ), 

Asociaţia de Dezvoltare Rurală 

„Grinţieşul” Broşteni (jud. Suceava) şi 

Obştea Năruja (jud. Vrancea). Cele 

şase asociaţii, direct beneficiare a 

proiectului, au reuşit în doi ani să 

construiască de la zero stâne moderne 

în judeţele Neamţ, Suceava, Harghita, 

Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Vrancea, la 

care se adaugă pregătirea 

profesională a beneficiarilor prin 

cursurile de formare, partea de 

management a pajiştilor, reţete şi 

specificaţii de produs, partea de marketing şi promovare a brandului „De La Munte” 

sub care beneficiarii îşi pot vinde produsele.  

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Excelenţei Sale dl. Urs HERREN, Ambasador 

al Confederaţiei Elveţiene, care a salutat reuşita proiectului, un adevărat exemplu 

de urmat: “Mie îmi place foarte mult acest proiect, pentru că înainte să fiu numit 

ambasador în România am îndeplinit acestă funcţie în Nepal şi prin urmare înţeleg 

foarte bine la ce se referă acest tip de activitate. De regulă, comunităţile montane 

sunt mai sărace şi ar dori să facă tot ce pot pentru a-şi îmbunătăţi producţia. În 

acelaşi timp, munţii sunt foarte importanţi pentru că înconjoară zonele de câmpie, 

iar gestionarea corespunzătoare este foarte importantă pentru toate zonele unei 

ţări. Zonele montane sunt, de asemenea, afectate de schimbările climatice şi cu 

atât mai mult vor fi afectate pe viitor, lucru valabil şi pentru lanţul carpatic şi 

comunităţile ce locuiesc în această zonă. Am încredere că acest proiect a dus la 

întărirea relaţiilor dintre producătorii locali şi organizaţiile care susţin dezvoltarea 

zonelor montane. Sunt foarte bucuros să văd că există interes din partea altor 

asociaţii producătoare din alte domenii care doresc să înveţe de la modelul celor 

şase asociaţii implicate în proiect. Sper, de asemenea, că acestea vor fi convinse 

să preia şi să reproducă experienţele pozitive înregistrate până acum. În ceea ce 

privesc politicile agricole, sper că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi alte 

instituţii implicate, vor lua în calcul recomandările formulate în cadrul proiectului, 

pentru a se asigura că în general condiţia producătorilor din zonele montane se va 

îmbunătăţi”, a precizat Ambasadorul Elveţiei Urs HERREN. 

 

Mihai HERCIU, reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a 

subliniat efectele pozitive ale proiectului, care poate fi multiplicat şi în alte zone 

montane din România. „Fără să exagerez aş putea spune că acest proiect este unul 

de maximă importanţă pentru un spațiu rural cu resurse naturale deosebite pentru 

România şi aici mă refer la zona montană. Ea este una deosebită, dăruită de natură, 

şi deosebit de importantă pentru viaţa comunităţilor care locuiesc aici. Acest 

proiect, chiar dacă acum suntem la finalul perioadei sale de implementare, este un 

început de bun augur. Prin rezultatele proiectului putem să multiplicăm această 
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poveste de success şi în alte zone 

montane din România, pentru că, prin 

obiectivele asumate în implementare, 

proiectul este unul deosebit de util, nu 

numai pentru autorităţile din această 

ţară, respectiv autorităţi centrale şi 

locale, dar şi pentru cei care 

gestionează acest sector şi care sunt 

direct implicaţi în viaţa acestor zone 

montane, şi anume oieritul. Prin 

obiectivele asumate acest proiect a 

reuşit să surprindă exact cu o 

metodologie aplicată, nevoile 

prezente din acest domeniu şi în 

acelaşi timp a căutat să găsească 

soluţii la problemele analizate”. 

 

Ovidiu SPÎNU, director executiv al 

Fundaţiei Open Fields, a punctat 

motivaţia care a stat la baza 

proiectului menit să valorifice 

potențialul existent în zonele de 

munte. „Alături de partenerii români 

care au implementat acest proiect, 

există eroi adevăraţi din zona de munte 

care stau în vânt, în ploaie şi ninsoare 

care de mii de ani fac acelaşi lucru, îl 

fac bine şi ar fi păcat ca acest lucru să 

se piardă. Ei sunt cei care vor duce mai 

departe brandul, tradiţia şi roadele 

acestui proiect. De asemenea, 

mulţumesc partenerilor noştri elveţieni 

care, pe lângă o finanţare generoasă, 

partea română venind doar cu 10 % 

prin Fundaţia Open Fields, au reuşit să 

ne motiveze şi să ne împingă 

prieteneşte şi colegial înainte, într-un 

timp extrem de scurt ajungându-se la 

nişte rezultate extraordinare. De ce am 

ales oaia şi zona montană când în faţă 

ni se deschideau nişte modele agricole 

sustenabile? Avem o tradiţie de mii de ani, suntem un neam de păstori. Vlahii s-au 

perindat cu oile până în Balcani şi sunt recunoscuţi ca cei mai dibaci oieri din zonă. 

Avem un efectiv foarte important de ovine, ultimele statistici vorbesc de peste 14 

milioane de oi, o specie care nu este în declin, ci una care se dezvoltă în România. 

Avem foarte multe rase autohtone, rase cunoscute care numără sute de mii de 

exemplare, avem păşuni alpine care fără păşunat şi-ar pierde echilibrul. Avem 

nevoie de dezvoltare în zona montană, o zonă mai puţin populată datorită istoriei, 

migraţiilor şi pericolelor ce nu permiteau o viaţă la şes. Am sesizat că producem 

brânză, lactate de oaie într-un sistem tradiţional, produse cu o calitate 

excepţională, dar care nu pot fi găsite pe rafturile marilor magazine din oraşe. Am 

realizat o cercetare de piaţă care a dovedit că mai puţin de 20 % din laptele de oaie 

produs în România este procesat într-un sistem industrial pentru a ajunge într-un 

fel sau altul în farfuria consumatorului. Deşi avem peste 14 milioane de oi, nu 

găsim nici în restaurante nici cotlete nici brânzeturi. Sistemul de producţie 

tradiţional era ancorat în trecut, cu totul opus cerinţelor moderne europene. Deşi 

produsele sunt bune şi sănătoase, nu reuşeam să avem măcar o trasabilitate, fişă 

de producţie, flux sau igienă. De asemenea, am constatat o nevoie de intervenţie 

foarte importantă în infrastructura locală, în sisteme de producţie, în promovare şi 

marketing. Tot ce s-a reuşit în acest proiect s-a făcut în trei ani. Sunt mulţi ani de 

acum înainte în care această muncă trebuie consolidată”, a subliniat Ovidiu SPÎNU. 

La rândul său, Ioan AGAPI directorul executiv al Federaţiei Agricultorilor de Munte 

„Dorna” (Vatra Dornei), a precizat că proiectul va fi continuat, cu implicarea altor 

organizaţii, respectiv Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală (FNGAL) şi 

Federaţia Oierilor de Munte. „Proiectul nu s-a derulat doar în ultimii trei ani, au mai 

fost vreo doi ani pregătitori, să ne acordăm orchestra, ca să pricepem exact ce 

vrem. Nu vreau să-i spun acestui eveniment ca fiind o conferinţă de final a 

proiectului, este un meci de etapă. Chiar dacă a durat trei ani de zile, cu vreo doi 

ani pregătitori, dorim să fie doar începutul. Până acum a fost demonstraţia că se 

poate face. Aşteptăm ca în luna decembrie să facem un parteneriat cu FNGAL care 

la rândul lor au GAL-uri în toată zona montană, şi cu Federaţia Oierilor de Munte din 

România, astfel vom fi mult mai puternici. Nu ascund faptul că suntem într-un 

contact permanent cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale tocmai pentru a 

căuta soluţii de finanţare în acest sens”, a precizat Ioan AGAPI. 

 

Partea de formare profesională din cadrul proiectului a fost asigurată de Agrom-

RO, prezentată în cadrul conferinţei de directorul executiv Tiberiu ŞTEF. „Vreau să 

mulţumesc reprezentanţilor celor şase structuri locale cu care am lucrat. Sunt 
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oameni deosebiţi care s-au implicat 

incredibil în a realiza acest program 

care nu a fost deloc unul simplu. Cu 

oierii nu lucrezi cum a-i face-o cu alt 

grup ţintă. Sunt oameni cărora dacă nu 

reuşeşti să le demonstrezi şi practic îi 

cam pierzi. Am avut lectori cu mare 

experienţă care au încercat să vină cu 

un aport practic. Am avut 153 de 

înscrişi la cursuri, din care 9 femei, iar 

la final am avut 145 de absolvenţi. A 

organizat si un program de instruire 

legat de agromediu şi climă. Pentru 

Măsura 10 din PNDR una din condiţiile 

pe care trebuie să le îndeplinească 

dacă vor să fie beneficiari de subvenţie 

pe această măsură, este să 

demonstreze că au competenele 

necesare în domeniu. Aici au 

participat 244 de persoane, din care 

59 de femei, toţi fiind absolvenţi. A 

treia sesiune de cursuri a fost legată de 

managementul fermei, cu 157 de 

cursanţi dintre care 59 de femei. 

Echipa tehnică care a participat la 

acest proiect din partea Agrom-RO a 

fost coordonată de Dana RUŢĂ şi 

Luminiţa CSISZAR, care au asigurat 

partea tehnică şi partea de secretariat, 

la care se adaugă colegele noastre de 

la sucursale şi voluntarii”, a declarat 

Tiberiu ŞTEF, director executiv Agrom-

Ro Mureş. 

 

Partea de vizibiltate a proiectului a fost 

asigurată de Asociaţia ROMONTANA, 

reprezentată de Adrian-Radu REY. 

„Deşi pentru unii poate părea partea 

uşoară, cea de vizibilitate, ea este la 

fel de dificilă şi importantă ca 

activităţile desfăşurate efectiv în teren. ROMONTANA, în cadrul acestui proiect, a 

asigurat partea de consultări în comunităţi la început, apoi o parte de asistenţă 

tehnică pe parcursul proiectului, partea de monitorizare a tot ce s-a întâmplat în 

proiect, precum şi o serie de acţiuni de promovare care au fost extrem de 

importante. Este foarte important pentru noi să continuăm după proiect cu 

acţiunile de promovare şi vizibilitate”, a precizat Adrian-Radu REY. 

Composesoratul Ibăneşti este unul din beneficiarii proiectului „Modele agricole 

sustenabile pentru zona montană din România”, stâna din Poiana Obârşii din 

Ibăneşti fiind una din cele şase stâne modernizate în cadrul proiectului. „Acest 

proiect va duce la creşterea calităţii vieţii la stână, semnificativă pentru produsul 

final, pentru calitatea brânzei. A oferi condiţii mai bune de viaţa oierilor care stau 

un sezon întreg de păşunat,     condiţii mai bune de preparare a brânzei, o igienă 

deosebită – sunt aspecte care trebuie implementate. Ciobanul nostru de la stână 

nu se spăla decât – aşa la troacă – cum se spune, deoarece nu are condiţii şi acum 

are posibilitatea să beneficieze de o stână modernă, cu gresie, faianţă, baie, 

cabină de duş, toaletă, dormitoare, spaţiu de preparare şi depozitare a brânzei în 

condiţii de igienă, care va determina şi o calitate deosebită a brânzei. De 

asemenea, ciobanii au posibilitatea ca produsul final să aibă un brand, De La 

Munte, lucru care va determina cumpărătorul să aibă o încredere mai mare într-un 

astfel de produs obţinut în condiţii deosebite, spre deosebire de alte produse din 

alte locaţii ale oierilor”, ne-a declarat Dan Vasile Dumitru, primarul comunei 

Ibăneşti. 

 

La rândul său, Zamfir Petra, preşedintele Composesoratul Ibăneşti, se aşteaptă ca 

roadele proiectului să fie vizibile începând cu anul viitor în ce priveşte valorificare 

produsului final sub brandul „De La Munte”. „A fost mult de muncă pentru a 

construi această stână, care în doi ani de zile a devenit realitate, în perioada 2015-

2016. De această stână beneficiază membrii Composesoratului Ibăneşti. El are 

550 de membri, din care 100 deţinători de animale, beneficiarii de fapt a acestui 

proiect. Referitor la cursurile care au avut loc în acest proiect, putem spune că 

oamenii au fost receptivi, problema fiind cea a timpului. Cursurile au avut loc în 

perioada în care ciobanii erau sus la stână şi a fost foarte greu să-i aducem la 
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cursuri. Începând de anul viitor, 

sperăm să vedem şi rezultatele, cel 

mai important căştig fiind legat de 

curăţenia la stână, igiena, astfel să 

putem obţine un produs care să poată 

fi vândut pe piaţă”, a spus Zamfir 

Petra. 

Una din temele dezbătute a fost cea 

legată de promovarea turismului 

având la bază zona rurală, în special 

cea montană, lucru subliniat şi de 

Thomas EGGER, reprezentant SAB – 

Centrul Elveţian pentru Regiunile 

Montane, partener în cadrul 

proiectului. „Dacă luăm o ţară precum 

Austria, observăm că ea are un model 

de care este foarte mândră, respectiv 

turismul agricol care deţine o pondere 

de 15-20 %. Credem că un astfel de 

model poate fi aplicat în România. 

Este o componentă care depinde de 

infrastructură, de aceea este evident 

ca ea trebuie dezvoltată. Aceasta cred 

că este următoarea provocare, 

dezvoltarea turismului rural în 

România pentru că aveţi peisaje 

minunate, cu o oarecare 

infrastructură. Trebuie să ţineţi cont că 

aceasta este o piaţă uriaşă care 

trebuie dezvoltată pe viitor, o 

componentă chiar mai importantă 

decât partea didactică şi pedagogică”, 

a spus Thomas EGGER. 

Sursa: Ştirea de Mureş 

 

Vă invităm să aflaţi mai multe despre 

acest proiect accesând pagina de 

internet: http://carpatsheep.ro/ 

Ziua Internaţională a Muntelui – scurt istoric 

 

Atenţia sporită acordată munţilor a determinat Adunarea Generală a ONU să 

declare anul 2002 ca An Internaţional al Munţilor. Cu aceasta ocazie, Adunarea 

Generală a ONU a desemnat ziua de 11 decembrie ca "Zi Internaţională a 

Muntelui" începând cu anul 2003. FAO - Organizaţia pentru Alimentaţie şi 

Agricultură a Naţiunilor Unite, este agenţia responsabilă de pregătirea şi animarea 

acestei sărbători la nivel internaţional. Ziua Internaţională a Muntelui este o 

oportunitate de a sensibiliza publicul larg privind importanţa munţilor, pentru a 

evidenţia oportunităţile, dar şi constrângerile ce influenţează procesele de 

dezvoltare a zonelor înalte de pe glob, fiind totodată prilej pentru a forma 

parteneriate care să determine schimbări pozitive. 

Având în vedere că noţiunile patrimoniu, tradiţie, cultură, spiritualitate sunt 

intrinsec legate de mijloacele de trai ale populaţiilor montane, determinând de 

multe ori modul în care oamenii îşi construiesc şi trăiesc viaţa, tema propusa de 

FAO pentru celebrarea din acest an este “Cultura montană: celebrarea diversităţii 

şi consolidarea identității”. De-a lungul anilor au fost propuse şi supuse 

dezbaterilor diverse teme de importanţă majoră pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor montane: 

 “Promovarea produselor montane pentru îmbunătăţirea mijloacelor de 

trai” – 2015; 

 “Ferma montană – fermă de familie!” – 2014; 

 “Munţii – cheia unui viitor durabil” – 2013; 

  “Celebrarea vieţii în zonele de munte” – 2012;  

 “Pădurile montane: rădăcini pentru viitor” – 2011; 

 “Minorităţile montane şi populaţiile indigene” – 2010;  

 “Managementul riscurilor de dezastre naturale” – 2009; 

  “Siguranţa alimentară” – 2008; 

 “Schimbările climatice” – 2007; 

 “Gestionarea biodiversităţii montane pentru condiţii mai bune de trai” – 

2006; 

 “Turismul montan: soluţie şi pentru cei săraci” – 2005;  

 “Pacea: cheia dezvoltării durabile montane” – 2004.  

Detalii: http://www.fao.org/international-mountain-day/en/ 

Ziua Internaţională a Muntelui îşi are 

rădăcinile în 1992, atunci când s-a 

adoptat capitolului 13 al Agendei 21 

"Gestionarea Ecosisteme fragile: 

Dezvoltare Durabilă Montană", în 

cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite 

(ONU) pentru mediu şi dezvoltare. 

http://www.fao.org/international-mountain-day/en/
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Parcul Naţional Făgăraş – o 

iniţiativă controversată 

Uniunea Internaţională pentru 

Conservarea Naturii (IUCN) defineşte 

parcurile naţionale ca “Mari zone 

naturale sau semi-naturale a caror 

funcţii de producţie sunt înlaturate 

pentru a proteja procesele ecologice 

ample împreună cu speciile şi 

ecosistemele specifice arealului, asta 

constituind deasemenea o bază 

pentru oportunităţi de vizitare, 

recreere, spirituale, ştiinţifice, de 

educare, compatibile din punct de 

vedere cultural şi de mediu”. 

În România, definiţia de parc naţional 

= arie naturală protejată, de mare 

întindere, care conservă ecosisteme 

reprezentative, foarte puţin modificate 

de om, cu valoare ştiinţifică şi 

peisagistică deosebită, oferind 

posibilitatea vizitării în scopuri 

ştiinţifice, educative, recreative şi 

turistice, cu respectarea unor reguli 

stricte de ocrotire. Sunt excluse orice 

forme de exploatare a resurselor 

natural şi de utilizare a terenurilor care 

pot duce la modificarea mediului; este 

interzisă construcţia de locuinţe, iar 

dotările turistice sunt cantonate în 

zona limitrofă (zona preparc). Pentru 

conservarea elementelor de mare 

interes ştiinţific sau foarte vulnerabile 

în cadrul parcului se delimitează 

rezervaţii ştiinţifice integrale (cu regim 

strict de ocrotire), în care accesul 

publicului nu este permis. – Dicţionar 

enciclopedic 1993 – 2009. 

https://dexonline.ro/definitie/parc  

Yellowsone este primul parc naţional 

care a fost creat vreodată, înfiinţat în 

anul 1872. Sfârsitul de an 2016 aduce 

în actualitate Memorandumul semnat 

de executiv, prin care se doreşte 

înfiinţarea Yellowstone-ului European 

în munţii Făgăraş. Vă prezentăm o 

parte din argumentele pentru crearea Parcului Naţional Munţii Făgăraş, citând din 

Memorandum (http://www.nostrasilva.ro/wp-

content/uploads/2016/10/52157-Memorandum-Parcul-National-Muntii-

Fagaras-CSMC.pdf):  

 Nu există parc naţional în Europa comparabil ca bogaţie de elemente 

naturale şi suprafaţă luate împreună; 

 Dezvoltarea unei economii locale bazată pe “afaceri verzi” care să 

valorifice potenţialul natural al zonei naturale fără să ducă la consumarea 

resurselor, să contribuie la păstrarea lor şi să reţină cea mai mare parte a 

veniturilor realizate la nivelul comunităţilor; 

 Rezervor de apă curată cu debit constant pentru milioane de locuitori 

inclusiv rezervă pentru municipiul Bucureşti şi cu un potenţial imens 

pentru agricultură pe termen lung, în contextul schimbărilor climatice; 

 Cel mai mare bazin forestier al României cu cea mai mare suprafaţă de 

ecosisteme forestiere şi de pajişti nefragmentată antropic la nivel naţional 

şi European; 

Memorandumul aprobat prin semnătura Primului Ministru dl. Dacian Cioloş 

prezintă paşii ce vor urma pentru constituirea Parcului Naţional Munţii Făgăraş. 

Astfel, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va iniţia un studiu de fundamentare 

care să constituie baza ştiinţifică pentru constituire parcului (2016-2017), se va 

crea documentaţia cartografică cu limitele ariei natural protejate şi categoriile de 

folosinţă a terenurilor, vor fi înştiinţaţi deţinătorii şi administratorii de terenuri şi se 

vor iniţia consultări cu toţi factoii interesaţi (2016-2017), se va crea structura de 

administratie a Parcului Naţional Munţii Făgăras (2018), se va elabora planul de 

management (2018-2020) şi se vor realiza colaborări cu diferite entităţi voluntare 

şi autorităţi locale pentru crearea unei strategii privind dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor locale pe termen mediu şi lung. Vă invităm să descarcaţi şi să 

analizaţi cu atenţie conţinutul memorandumului: http://www.nostrasilva.ro/wp-

content/uploads/2016/10/52157-Memorandum-Parcul-National-Muntii-

Fagaras-CSMC.pdf 

 

Vf. Negoiu (2535m), Munţii Făgăraş. Sursa: wikimedia.org  

https://dexonline.ro/definitie/parc
http://www.nostrasilva.ro/wp-content/uploads/2016/10/52157-Memorandum-Parcul-National-Muntii-Fagaras-CSMC.pdf
http://www.nostrasilva.ro/wp-content/uploads/2016/10/52157-Memorandum-Parcul-National-Muntii-Fagaras-CSMC.pdf
http://www.nostrasilva.ro/wp-content/uploads/2016/10/52157-Memorandum-Parcul-National-Muntii-Fagaras-CSMC.pdf
http://www.nostrasilva.ro/wp-content/uploads/2016/10/52157-Memorandum-Parcul-National-Muntii-Fagaras-CSMC.pdf
http://www.nostrasilva.ro/wp-content/uploads/2016/10/52157-Memorandum-Parcul-National-Muntii-Fagaras-CSMC.pdf
http://www.nostrasilva.ro/wp-content/uploads/2016/10/52157-Memorandum-Parcul-National-Muntii-Fagaras-CSMC.pdf
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CONTACT 

Asociaţia Naţională 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. 

Munţii Făgăraş se întind pe teritoriul a 

30 de unităţi administrativ teritoriale 

din patru judeţe: Arges, Braşov, Sibiu 

şi Vâlcea. Aici trăiesc cca. 73.000 de 

locuitori a căror activităţi principale 

sunt creşterea animalelor, turismul şi 

exploatare resurselor forestiere. 40% 

din suprafaţă este proprietate privată, 

restul de 60% fiind domeniul public al 

statului, domeniul public al unităţilor 

administrativ teritoriale si domeniul 

privat al statului.  

Cei care îmbrăţiseaza cu entuziasm 

ideea creării acestui parc naţional, văd 

ca oportunitate, pe lângă conservarea 

unei bogăţii naturale incomensurabile, 

faptul că zona e la doar 2-3 ore 

distanţă cu avionul de marile capitale 

europene. Dacă luăm în calcul 

populaţia totală de 500 milioane de 

locuitori care trăiesc în Uniunea 

Europeană şi trendul accelerat în 

turism, ce atestă că tot mai mulţi 

oameni se orientează spre vacanţe în 

zone cu natură curată, cu tradiţii, asta 

conferă României şi naturii ei, un 

avantaj competitiv de netăgaduit. - 

http://www.roaliment.ro/legislatie/p

arc-national-in-muntii-fagaras-

oportunitati-viabile-de-dezvoltare-la-

nivel-local/ 

Tot acest demers a fost sprijinit, cel 

puţin, de fundaţia Conservation 

Carpathia, organizaţie care îşi propune 

crearea unei rezervaţii de viaţă sălbatică, 

 

 

 

 

 

în Carpaţii Meridionali, recunoscută pe plan mondial, care să fie suficient de mare 

pentru a găzdui un numar seminificativ de carnivore mari şi care să permită 

proceselor evolutive să se manifeste. În cadrul proiectului sunt incluse situl Natura 

2000 Munţii Făgăraş, Parcul Naţional Piatra Craiului, şi Munţii Leaota, suprafaţa 

totală fiind de peste 250.000 ha. -  http://www.carpathia.org/en/about/  

Fiind un subiect major, de importanţă naţională, reacţiile din societatea civilă nu 

au ezitat sa apară. Totusi, poziţiile sunt contradictorii, divergente. Organizaţii 

precum WWF România adoptă o poziţie pro-activă, dorind instituirea cât mai 

curând a regimului de parc naţional în acest rezervor de natură sălbatică, în timp 

ce  organizaţii ale proprietarilor de terenuri adoptă o poziţie reticentă, critică la 

adresa acestei iniţiative. Reticenţa proprietarilor de păduri şi păşuni este firească, 

ei nebeneficiind de compensaţii pentru pierderile economice pe care le-au suferit 

începând cu anul 2008 cand s-a creat reţeaua de arii protejate Natura 2000 în 

România, desi compensarea proprietarilor este legiferată. Plus că instituirea unui 

regim de protecţie strictă pe 70% din suprafaţa parcului în condiţiile în care 

suprafaţa privată este de 40% poate reprezenta o ameninţare la drepul de 

propritate. Federaţia Proprietarilor de Păduri si Păşuni din România “Nostra Silva” 

susţine că micii proprietari de păduri din zona viitorului Parc sunt adusi la sapă de 

lemn, în beneficiul unor ONG-uri conexate cu persoane din Executiv, în speţă chiar 

din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. http://www.puterea.ro/dezvaluiri/ce-

prevede-memorandumul-pentru-infiintarea-yellowstone-ului-european-

146399.html Pentru mai multe detalii despre acest subiect controversat din 

perspectiva proprietarilor de terenuri, vizitaţi wesite-ul organizaţiei Nostra Silva: 

http://www.nostrasilva.ro/salvati-teritoriul-romaniei/  

TVR, având sprijinul WWF Romania, a lansat o serie de dezbateri unde ambele 

tabere au încercat să îşi expună cât mai clar punctul de vedere. Subiectul este de 

importanţă naţională, astfel vă invităm să urmăriţi seria de emisiuni “Carpaţii – 

Plămânul Europei”, http://www.tvrplus.ro/emisiune-carpatii-plamanul-europei-

12599 pentru a vă forma propria opinie.  

Natura trebuie protejată, susţinută, şi întreţinută aşa cum au făcut-o de milenii 

comunităţile umane, dovadă diversitatea şi bogăţia ecosistemelor din Carpaţi. 

Omul nu va putea niciodată să returneze naturii ceea ce primeşte de la ea – suportul 

vital, dar trebuie să intervină asupra ei fără a crea dezechilibre ireparabile. Dialogul 

argumentat dintre factorii interesaţi poate limpezii situaţia, oferind suport pentru 

luarea unor decizii înţelepte în privinţa înfiinţării Parcului Naţional Făgăraş. 
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