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Introducere 

Dragi prieteni ai munţilor, 

Ne bucurăm să vă ţinem la curent şi în acest început de an cu noutăţi privind 
dezvoltarea durabilă a zonelor montane. În acest număr vă prezentăm decizii luate 
la nivel internaţional care vor influenţa procesele de dezvoltare în comunităţile 
montane, proiecte ale societăţii civile, oportunităţi de finanţare a acţiunilor de 
promovare a produselor agricole, şi vă atragem atenţia asupra unei analize privind 
politica energetică a Uniunii Europene şi modul în care sunt afectate zonele rurale.   

Vă dorim lectură placută! 

Echipa ROMONTANA 

 

ONU a Adoptat Rezoluţia “Dezvoltare Montană Durabilă” 

Comitetul economic şi financiar al Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
a adoptat în luna noiembrie a anului 2016 o nouă rezoluţie privind dezvoltarea 
montană durabilă. Rezoluţia, care a fost prezentată Comitetului în numele a 46 de 
state, inclusiv România, evidenţiază situaţia economică, socială şi de mediu din 
ţările cu munţi şi solicită încurajarea dezvoltării montane durabile prin procese de 
cooperare la nivel internaţional, mecanisme financiare, cercetare şi sensibilizarea 
populaţiei cu privire la valorile şi realităţile zonelor montane. 

Proiectul de Rezoluţie a fost discutat în cadrul reuniunilor 24 (08 noiembrie 2016) 
şi 25 (18 noiembrie 2016) ale Comitetului. Proiectul revizuit, intitulat "Dezvoltare 
montană durabilă" a fost prezentat la reuniunea 25, Comisia adoptând Rezoluţia 
fără a fi necesară supunerea la vot. 

Această informaţie a fost publicată pe website-ul Parteneriatului Montan 
international (ONU/FAO), iar textul Rezoluţiei (în limba engleză) poate fi accesat la:  

http://www.mountainpartnership.org/news/news-detail/en/c/463453/ 
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Ziua Internaţională a Muntelui 
- 2016 

  
”Ziua Internaţională a Muntelui, 2016, a 
fost celebrată, la nivel naţional, în 
judeţul Suceava, la Vatra Dornei”. 
 
Forumul Montan din România (F.M.R.), 
organizaţie membră a Parterneriatului 
Montan internaţional (ONU/FAO), în 
colaborare cu Centrul de Economie 
Montană – “CE-MONT”  Vatra Dornei / 
Institutul Naţional de Cercetări Economice 
”Costin C. Kiriţescu” al Academiei 
Române, Agenţia Zonei Montane 
(M.A.D.R.), Asociaţia Naţională pentru 
Dezvoltare Rurală Montană 
”ROMONTANA”, Federaţia Agricultorilor 
de Munte “Dorna”, filialele F.M.R. din 
judeţele Bistriţa-Năsăud, Bacău, 
Dâmboviţa, Neamţ, Hunedoara, Sibiu – 
Consiliul Judeţean Suceava şi Primăria 
municipiului Vatra Dornei, au organizat 
cea de a 12-a Conferinţă ştiinţifică şi 
informală – pentru sărbătorirea ”Zilei 
Internaţionale a Muntelui”. Tematica 
anului 2016 a fost: ”Cultura comunităţilor 
montane. Celebrarea diversităţii şi 
întărirea identităţii”. 
 
În frumoasa şi moderna sală de conferinţe 
a „CE-MONT”, au fost prezenţi peste 150 
de participanţi, reprezentanţi academici, 
universitari, cercetători, reprezentanţi ai 
unor consilii judeţene şi prefecturi, primari 
şi consilieri din localităţile montane din 
judeţe cu zone montane, personalităţi din  

 
sfera culturii, preoţi, ofiţeri/vânători de munte, medici, profesori, reprezentanţi ai 
asociaţiilor crescătorilor de animale, scriitori şi reputaţi maeştri-artizani. Holul generos 
al „CE-MONT” a găzduit o expoziţie de carte şi lucrări ştiinţifice,  publicaţii, consacrate 
zonelor de munte, postere cu realizări de modele concrete, economice şi culturale, 
expoziţie de artizanat de înaltă calitate. 
 
Lucrările conferinţei au fost deschise de dl. prof.univ.dr. Radu Rey – preşedintele 
Forumului Montan din România şi directorul „CE-MONT”. Alocuţiuni ample, la subiect, 
au fost prezentate de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava –      dl. Gheorghe 
Flutur, primarul oraşului Vatra Dornei - dl. Ilie Boncheş. Dl. dr.ec. Avram Crăciun - prim-
vicepreşedinte al F.M.R. a prezentat Mesajul de încurajare primit din partea 
Parteneriatului Montan internaţional (ONU/FAO). Dintre lucrările deosebit de 
interesante ce au fost prezentate s-au desprins: 
 
 ●”Cultura civilizaţiilor montane şi proiectul cultural – Satul european – 
prezevarea arhitecturii tradiţionale din Europa” (Prof.univ.dr. Corneliu Bucur); 
 ●”Parteneriatul Montan internaţional şi Forumul Montan din România. 
Cercetarea ştiinţifică şi factorul cultural-montan” (Prof.univ.dr.h.c. Radu Rey); 
 ●”Cultura şi educaţia comunităţilor montane în contextul valorilor spiritual şi 
întărirea identităţii naţionale” (Pr.dr.doc. Mihai Valică); 
 ●”Stâna montană românească – factor tradiţional, milenar, de diversitate şi 
identitate culturală”; 
 ●”Ţara Dornelor – vatră culturală a Carpaţilor României” (Muzeograf Minorica 
Dranca); 
 ●”Cultura identitară şi diversitate în zona montană a judeţului Mureş” (Dr.ing. 
Tiberiu Ștef); 
 ●”Comuna Ciocăneşti – tradiţii, spiritualitate şi dezvoltare montană” (Prof.dr. 
Ilie Rusu); 
 ●”Din cultura montană a ciobanilor din munţii Vrancei: port, obiceiuri, tradiţii 
străvechi” (Cerc.şt. Gabriela Macovei). 
 

 
Aportul filialelor F.M.R. la reuşita conferinţei a impresionat prin calitatea lucrărilor 
prezentate – diversitatea culturală montană fiind evidenţiată şi prin ilustraţii din Munţii 
Apuseni, Mărginimea Sibiului, Munţii Bistriţei, Carpaţii Meridionali şi Orientali, ca şi 
prin aspecte din tradiţiile montane maghiare, săseşti sau ucrainiene, ale huţulilor. 
Conferinţa s-a încheiat cu evenimentul emoţionant al primirii în cadrul ”Academiei 
Artelor Tradiţionale” (Preşedinte - prof.univ.dr. Corneliu Bucur) a unor renumiţi artizani, 
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maeştri populari – din Munţii Apuseni, 
zonele montane din Gorj, Neamţ, 
Bucovina, Bistriţa Năsăud şi cu vizitatea 
unei bogate expoziţii de carte, lucrări 
ştiinţifice, reviste şi postere cu realizări 
”pilot” din zona montană. Conţinutul bogat 
şi variat şi frumuseţea imaginilor ilustrând 
diversitatea culturală existentă în Carpaţii 
României, au încântat auditoriul, care a 
apreciat această manifestare ca o 
adevărată ”regală culturală”, o 
demonstraţie de excelenţă privind aportul 
culturii româneşti la cultura montană 
europeană şi universală. 
 
Pentru detalii suplimentare puteţi 
contacta conducerea F.M.R. la adresa de 
e-mail: cabinet_fmr@yahoo.com 
 

Conferinţa Internaţională 
ESPERA 2016:  Cercetarea 
Ştiinţifică Economică – 
Abordări Empirice şi Practice. 
Atelierul 13 – Economie 
Montană   

 
Centrul de Economie Montană “CE-
MONT” al Institutului Naţional de 
Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu” 
al Academiei Române a găzduit în data de 
16 decembrie 2016, la Vatra Dornei, 
Atelierul nr. 13 al Conferinţei 
intenaţionale ESPERA 2016. Cercetătorii 
participanţi au avut ocazia să prezinte 
lucrări, rezultate ale activităţii de 
cercetare ştiinţifică dedicate zonei 
montane din România. Printre cele mai 
interesante titluri putem menţiona 
”Predicţii privind implicaţiile economice, 
formarea pieţelor, oportunităţi şi 
constrângeri – pentru valorificarea 
produselor montane româneşti, în viziune 
sustenabilă”, ”Aspecte bio-economice, 
oportunităţi şi constrângeri privind 
creşterea animalelor în gospodăriile 
tradiţionale montane”, “Rezervaţiile 
biosferei – model de dezvoltare durabilă a 
zonei montane”, “Sistemul cooperatist 

agricol - forme moderne şi economice de organizare a fermierilor pentru colectarea, 
producerea, promovarea şi comercializarea produsului montan, “Economia montană 
sub impactul tehnologiilor informatice şi de comunicare” ş.a.   

 
Pentru detalii suplimentare puteţi contacta conducerea “CE-MONT” la adresa de            
e-mail: ce-mont@ince.ro sau accesa website-ul www.conferinte-ince.ro 
 

 
 

Energia şi Mediul Rural 

Politica energetică tinde să fie scrisă de, şi pentru populaţia urbană. Acest lucru ignoră 
practic jumătate din cetăţenii Europei şi subminează capacitatea acestora de a-şi 
îmbunătăţi condiţiile de viaţă astfel încât să contribuie la obiectivele tot mai complexe, 
sociale, de mediu, sau comerciale. 

La nivelul UE zonele rurale ocupă apx. 90% din teritoriu, aici locuind mai mult de 
jumatate din populaţie. În aceste zone e generată 43% din totalul valorii economice, 
contribuind totodata cu 55% la rata ocupării forţei de muncă.  

În ciuda acestui fapt, factorii de decizie politică responsabili pentru zonele rurale tind 
să se concentreze doar pe agricultură – întradevar, importantă pentru economia şi 
identitatea comunităţilor rurale - însa aceasta nu reprezintă totul.  

De ce e important să vorbim despre energie în mediul rural?  

Aprovizionarea cu energie este la fel de importantă pentru dezvoltarea rurală ca mult 
mai cunoscutele teme de dezbatere publică precum, infrastructura de transport, 
serviciile publice şi accesul la internet de mare viteză. Multe locuinţe şi chiar mici spatii 
comerciale nu au acces la alimentare cu gaz şi, în unele cazuri, la energie electrică. 
Acest lucru ar putea fi o oportunitate de a îmbrăţişa energiile regenerabile, dar un 
acces rapid la un mix energetic cu adevărat diversificat este în general limitat datorită 
costurilor.  

Aceasta înseamnă că: 

 În comunităţile rurale amprentă de carbon este mai mare decât este necesar 
şi adesea, mai mare, per persoană, decât în mediul urban; 

 Populaţia rurală este forţată să aleagă surse de energie poluante; 
 Eficienţa energetică în locuinţe este scumpă, limitată şi, prin urmare, greu de 

obţinut. 
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Câteva informaţii interesante 
raportate la nivel European:  

 Până la 5 milioane de locuitori 
din mediul rural din Franţa nu îşi 
pot permite costul pentru 
încălzire şi iluminat, de multe ori 
din cauza eficienţei energetice 
scăzute; 

 Persoanele care locuiesc în 
zonele rurale mai izolate din 
Danemarca, de multe ori nu 
beneficiază de reţeaua naţională 
de termoficare sau reţeaua de 
gaze naturale, care acoperă 
aproximativ 75% din teritoriul 
ţării; 

 15% din populaţia germană 
trăieşte în comunităţile rurale, iar 
aici este produs 57% din PIB-ul 
Germaniei; 

 Agricultura atrage doar 25% din 
forţa de muncă din mediul rural 
din Irlanda; 

 74% dintre italienii din mediul 
rural folosesc ulei pentru 
încălzire (poluant) pentru 
confortul termic al locuinţelor; 

 Polonia are 4,4 milioane de 
gospodării în mediul rural, dar 
migraţia dinspre rural spre urban 
a ajuns să fie superioară ratei 
migraţiei către alte state; 

 70% din populaţia rurală din 
Marea Britanie consideră că 
guvernul lor este preocupat mai 
mult de zonele urbane decât de 
mediul rural. 
 

Europa îşi defineşte astăzi viitorul 
energetic şi decidenţii politici trebuie să 
facă din politica energetică pentru mediul 
rural o parte integrantă a marilor politici 
adoptate pentru o Europă mai curată, 
coezivă şi cu mai bune condiţii de trai 
pentru cetăţenii săi, indiferent că aceştia 
locuiesc în mediul rural sau urban. 
Problema energiei din mediul rural trebuie 
să fie în centrul strategiei energetice 

europene 2050, discutată în prezent, precum şi inclusă în următoarea etapă a politicii 
de coeziune şi reforma a PAC. 

Vă invităm să studiaţi o analiză mai amplă, realizată de FREE Europe (Future of Rural 
Energy in Europe): http://www.rural-
energy.eu/uploads/SHV_RuralEnergyReport_2016_20161123.pdf       

 

Workshop privind Gestionarea Durabilă a Pădurilor Private 

În data de 16 ianuarie 2017, ROMONTANA a organizat la Facultatea de Silvicultură a 
Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava workshopul privind “Gestionarea Durabilă 
a Pădurilor Private”.  

La dezbaterile moderate de dl. Prof.univ.dr. Marian Drăgoi, au participat reprezentanţi 
ai asociaţiilor de proprietari, ai organizaţiilor societăţii civile, I.N.C.D.S. (fost I.C.A.S.), 
Garda Forestieră, reprezentanţi ai ocoalelor silvice de stat şi private. Scopul întâlnirii a 
fost dezbatarea unor subiecte de actualitate pentru managementul sustenabil al 
pădurilor din România, cu accent pe proprietatea privată.  

Pe parcursul dezbaterilor au fost atinse subiecte precum: regulamentul de valorificare 
a masei lemnoase, normele tehnice de aplicare a operaţiunilor culturale, regulamentul 
de valorificare a produselor nelemnoase – lansat în consultare publică, normele 
tehnice de amenajare a pădurilor. Oportunitatea aplicării unui regulament de 
valorificare a produselor nelemnoase ale padurii a stârnit un interes însemnat. Incită 
rolul pe care Statul trebuie să şi-l asume, astfel încât intervenţia să fie limitată, fără a 
avea rolul de jucator în piaţă. 

 

Această acţiune s-a desfăşurat în cadrul proiectului “Întarirea Capacităţii Asociaţiilor 
Proprietarilor de Păduri pentru un Management Forestier Durabil”, co-finanţat prin 
Programul de Cooperare Elveţiano-Român.  
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Programul de Finanţare: 
Promovarea Produselor Agricole 
(U.E.)       

Comisia Europeană a adoptat programul 
de promovare pentru produsele agricole 
ale Uniunii Europene pentru anul 2017. 
Bugetul a fost majorat de la 111 milioane 
€ în 2016 la 128,5 milioane € în 2017, iar 
rata de co-finanţare a proiectelor rămâne 
la valorile anterioare, de la 70 până la 
85%. Pe 12 ianuarie au fost publicate noile 
ghiduri ale programului, care prevăd şi 
termenul pentru depunerea cererilor de 
finanţare - 20 aprilie 2017. 

Programul urmăreşte un mix de acţiuni de 
comunicare şi promovare (campanii de 
informare, participare la forumuri / 
evenimente, relaţii publice), atât în 
interiorul UE, cât şi în afara UE. Obiectivul 
acestor acţiuni este de a informa populaţia 
despre:  

 Schemele de calitate; 
 Etichete; 
 Sistemele de certificare europene 

(DOP, IGP, STG, BIO, denumiri 
facultative, sisteme de 
certificare, producţie ecologică). 

Proiectele propuse trebuie să dureze de 
la1 până la 3 ani. Noul program este 
împărţit în 2 componente: programe 
simple (85,5 milioane de euro) şi 
programe multiple (43 de milioane de 
euro). Conform Comisiei Europene nu 
există nici o stricteţe în ceea ce priveşte 
bugetul pentru un program de promovare. 
Experienţa arată că bugetul total a unui 
program de promovare este în medie de 2 
milioane € pentru programe simple şi 4 
milioane € pentru programe multiple. Însă, 
bugetul total al programelor variază de la 
200.000 € la 16 milioane €.  

Pentru a obţine finanţare prin acest 
program, solicitanţii eligibili sunt 

constituiţi ca organizaţii recunoscute ca fiind reprezentative pentru sectorul de care 
aparţine un anumit produs agricol (Regulamentul UE nr. 1144/2014).  Astfel de 
organizaţii sunt: 

 Organizaţii comerciale stabilite într-un stat membru şi reprezentative pentru 
sectorul sau sectoarele în cauză, în statul membru respectiv; 

 Organizaţii de producători, sau asociaţii ale organizaţiilor de producători; 
 Grupuri de producători, definite conform Articolului 3 al Regulamentului (EU) 

No. 1151/2012; 
 Structuri sectoriale agro-alimentare a căror scop ţine de promovarea 

produselor agricole. 

Pentru toate informaţiile oficiale despre acest program, accesaţi: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip
/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-
group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-
group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc  

Informaţii rezumate, în limba română, la: http://www.finantare.ro/1285-milioane-de-
euro-pentru-promovarea-produselor-agricole.html    

 

Fata Morgana a Codului Silvic: Funcţiile de Protecţie ale Pădurilor 

Decizia Comisiei Europene se poate aplica numai SOCIETĂŢILOR COMERCIALE - 
FONDURILE DE INVESTIŢII care au cumpărat păduri în România. 

Prin decizia nr. 8769 din 3 ianuarie 2017, Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu 
privire la iniţiativa Statului Român de a acorda compensaţii reprezentând 
contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcţiilor de 
protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de 
masă lemnoasă. 

CONTEXTUL LEGISLATIV 

Art. 97 alin. (1) lit b) din Codul silvic stabileşte: “În scopul gestionării durabile a fondului 
forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică 
şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, statul alocă anual de la buget, prin 
bugetul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură, sume pentru: 

b) acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care 
proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente 
silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă;” 

De asemenea, potrivit art. 97 alin. (2) din Codul Silvic: “impunerea de restricţii 
proprietarilor de păduri, prin amenajamente silvice, prin regulamente ale parcurilor 
naţionale, naturale, rezervaţiilor biosferei şi ale siturilor Natura 2000 ori prin alte 
norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe funcţionale, se poate face fie 
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cu acordul proprietarului, fie cu plata unei 
juste şi prealabile despăgubiri, platită 
anual, care să compenseze integral 
veniturile nerealizate de proprietarul de 
pădure, persoană fizică sau juridică.” 

Aceste compensaţii nu au mai fost plătite 
prin proceduri administrative începând cu 
anul 2010. Singurele plăţi efectuate au 
fost prin executarea silită a Ministerului 
Mediului, în urma unor proceduri judiciare 
finalizate prin hotărâri irevocabile – însă 
practica instanţelor nu a fost unitară.  

În acest context a apărut o reţea de avocaţi 
care au reprezentat proprietarii în instanţă, 
pentru comisioane de succes care 
ajungeau şi la 60% din sumele recuperate. 

LIPSA NORMELOR METODOLOGICE 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009 
au fost aprobate Normele metodologice 
de acordare, utilizare şi control a sumelor 
anuale destinate gestionării durabile a 
fondului forestier proprietate privată a 
persoanelor fizice şi juridice şi a celui 
proprietate publică şi privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

Până la data de 31 decembrie 2009 nu 
s-a pus problema conformării măsurilor 
de ajutor de stat aflate în discuţie cu 
legislaţia europeană, întrucât ajutoarele 
acordate înainte de data aderării au fost 
calificate ca "ajutoare existente", şi 
puteau să fie acordate "până la sfârşitul 
celui de-al treilea an de la data aderării". 

Prin Decizia nr. 5.166 din 19 iulie 2012 
Comisia Europeană a avizat favorabil 
schema de ajutor de stat prezentată într-
un proiect de hotărâre al Guvernului 
României, apreciind că ajutoarele 
prevăzute în cadrul acesteia sunt 
compatibile cu piaţa internă. Însă, până 
în prezent procedura internă necesară 
acordării ajutoarelor de stat vizate de 
Decizia Comisiei Europene nu a fost 
finalizată, în condiţiile în care nu a fost 

adoptată şi publicată în Monitorul Oficial al României hotărârea Guvernului care să 
aprobe normele metodologice pentru plata funcţiilor de protecţie. 

Fiind epuizat exerciţiul financiar 2007-2013, Guvernul României ar fi trebuit, la 
începutul anului 2014, să reia procedurile de notificare către Comisia Europeană, 
întrucât decizia nr. 5.166 din 19 iulie 2012 era valabilă numai până la 31 decembrie 
2013. 

Notificarea Comisiei Europene de către Guvernul României s-a făcut abia la 2 august 
2016, adică la 2 ani şi 6 luni de la data la care ar fi trebuit să fie demarată această 
procedură. 

CONTEXTUL JURIDIC 

Prin decizia nr. 36 din 25 noiembrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – s-a stabilit ca pentru 
acordarea compensaţiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic, după 
data de 01 ianuarie 2010: 

1. trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat; 

2. să fie adoptate normele metodologice ulterioare. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a mai reţinut şi faptul că neadoptarea unei Hotărâri 
de Guvern care să reglementeze normele metodologice de acordare a compensaţiilor 
pentru funcţiile de protecţie ale pădurii este aptă să lezeze dreptul la compensaţii pe 
care îl au proprietarii suprafeţelor forestiere cu funcţie de protecţie de tip T1 sau T2 
situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000, însă, pentru aceasta există 
un alt remediu judiciar. 

DECIZIA NR. 8769 DIN 3 IANUARIE 2017 A COMISIEI EUROPENE 

O analiză a acestei decizii relevă următoarele aspecte: 

1. decizia este valabilă de la data aprobării de către Comisie (3 ianuarie 2017) până 
la 31 decembrie 2020; 

2. bugetul total aprobat este de aproximatv 63.186.122 Euro, respectiv de 
aproximativ 15.796.530 Euro/an (2017, 2018, 2019, 2020), în condiţiile în care 
decizia 5166 din 19.07.2012 aproba un buget de aproximativ 60.000.000 Euro 
pentru un an şi 5 luni; 

3. ajutoarele se acordă deţinătorilor privaţi de păduri şi asociaţiilor acestora. 
Beneficiarii sunt NUMAI IMM-uri, numărul beneficiarilor fiind de peste 1000. 

ATENŢIE:  

3.1. Guvernul României a prezentat Comisiei Europene un proiect de hotărâre de 
guvern dezastruos, în care proprietarii de păduri prevăzuţi de Codul Silvic devin 
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“deţinători de păduri”, o noţiune mai 
largă decât conceptul de proprietar. În 
decizia din 2012 a Comisiei Europene 
beneficiarii erau identificaţi fără a lăsa 
loc de interpretare: proprietari de păduri, 
persoane fizice şi juridice.  

3.2. prin acest criteriu sunt EXCLUSE 
unităţile administrativ teritoriale. Trebuie 
precizat că potrivit art. 8 din decizia nr. 
5166 din 19.07.2012, Comisia 
Europeană aprobase ca beneficiari şi 
“unităţi administrative-teritoriale care 
deţin în proprietate publică sau privată 
suprafeţe forestiere”; 

3.3. prin acest criteriu sunt EXCLUSE 
persoanele fizice proprietare de păduri. 
Este evident că persoanele fizice nu pot 
să fie încadrate la categoria “IMM”. 

3.4. prin acest criteriu sunt EXCLUSE 
comunităţile istorice de proprietari – 
formele asociative. Este discutabil dacă 
obştile de moşneni, composesoratele şi 
celelalte forme asociative pot să fie 
încadrate la categoria “IMM”. Chiar dacă 
ar fi asimilate printr-un act normativ 
special categoriei IMM, multe forme 
asociative nu s-ar încadra în criteriile 
cumulative referitoare la numărul de 
salariaţi şi valoarea activelor. 

3.5. pentru clarificări asupra termenului 
IMM, menţionăm că potrivit articolul 2 al 
anexei din Recomandarea 
361/2003/CE “Categoria 
Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii 
(IMM) este formata din întreprinderi care 
angajează mai puţin de 250 de persoane 
şi care au o cifră de afaceri anuală netă 
de până la 50 de milioane de euro şi/ sau 
deţin active totale de până la 43 de 
milioane de euro”. Tot în această 
categorie întreprinderile mici sunt 
definite ca întreprinderi care au până la 
49 salariati şi realizează o cifră de afaceri 
anuală netă sau deţin active totale de 
până la 10 milioane de euro, iar micro-
întreprinderile sunt definite ca 

întreprinderi care au până la 9 salariati şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
deţin active totale de până la 2 milioane de euro. 

3.6. în decizia nr. 5166 din 19.07.2012, Comisia Europeană nu a condiţionat plata 
numai la categoria IMM – trebuie precizat însă că Decizia 8769 din 3 ianuarie 2017 
este emisă în baza proiectului de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, astfel cum a fost gestionat de Guvernul Cioloş (a se vedea articolul 
2.3 din decizie). 

4. art. 2.7 alin. (12) confirmă faptul că decizia se aplică numai IMM-urilor, întrucât 
face trimitere, în contextul datelor pe care trebuie să le cuprindă cererea de ajutor, la 
“dimensiunea întreprinderii”. 

5. schema notificată nu face parte din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală. Se pune 
în acest context problema asigurării resurselor la bugetul de stat pentru plata acestor 
compensaţii. Au fost prevăzute sumele necesare în proiectul de buget pentru anul 
2017? Trebuie precizat că potrivit art. 46 din Regulamentul nr. 1698/2005 al 
Consiliului, erau posibile plăţi pentru funcţiile de protecţie ale pădurilor prin PNDR, 
iar potrivit anexei la Regulament, cuantumul acestora era între 40 şi 200 Euro pe 
hectar. 

6. potrivit art. 2.7 alin. (9) din decizia 8769 din 3 ianuarie 2017, schema de plată nu 
s-ar aplica numai pădurilor situate în siturile Natura 2000, ci şi altor păduri încadrate 
în tipurile funcţionale I şi II. În decizia din anul 2012, care limita în mod expres plata 
compensaţiilor doar pentru pădurile “situate în întregime în zona Natura 2000”. 
Totuşi, este neclar care vor fi pădurile “care contribuie la punerea în aplicare a 
articolului 10 din Directiva Habitate”, în condiţiile în care amenajamentele silvice 
actuale nu conţin astfel de precizări/evaluări… 

7. o altă condiţie pentru aprobarea plăţilor demonstrează incompetenţa 
responsabililor de la Ministerul Mediului care au purtat corespondenţa cu funcţionarii 
de la Comisia Europeană: plăţile se acordă dacă “nu au avut loc niciun fel de defrişări 
ilegale care ar fi putut altera caracterul protejat al pădurii”. Cum termenul “defrişare” 
nu este identic cu noţiunea de “tăieri ilegale” să înţelegem că în cazul unor tăieri 
ilegale care nu au avut drept consecinţă “defrişarea” pădurii, se pot plăti funcţiile de 
protecţie? 

8. un alt aspect de fond al Deciziei şi a întregii proceduri de notificare a Comisiei 
Europene este legat de faptul că, în anul 2011, Consiliul Concureţei, a susţinut că 
aceste compensaţii nu reprezintă ajutor de stat. În adresa nr. 9394 din 28 iunie 2011 
a Consiliului Concurenţei s-a consemant: “compensaţiile (…) NU îndeplinesc 
condiţiile pentru a fi calificate ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul 
pentru Funcţionarea Uniunii Europene, acestea reprezentând exclusiv drepturi 
financiare cuvenite proprietarilor de fond forestier drept compensaţii în schimbul 
contravalorii produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcţiilor de 
protecţie şi restricţiilor de exploatare corespunzătoare stabilite în cadrul parcurilor 
naţionale”. Şi-a schimbat între timp Consiliul Concureţei poziţia? S-a solicitat de 
către miniserul pădurilor ajutorul specialiştilor din Consiliul Concurenţei în 
corespondenţa cu responsabilii de la Comisia Europeană? 
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CONTACT 

Asociaţia Naţională pentru 
Dezvoltare Rurală Montană 
“ROMONTANA” 
 
Adresa: Mihail Sadoveanu 6, Vatra 
Dornei – 725700 (jud. Suceava), 
România 
Tel./Fax: +40 230 373 198 
Mobil: +40 751 618 303 
E-mail: office@romontana.org 
Website: www.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. 

Concluzionând, decizia 8769 final din 3 
ianuarie 2017 a Comisiei Europene este 
un EŞEC al Guvernului României. 
Autorităţile române nu au fost în stare să 
ofere informaţii corecte şi complete 
Comisiei Europene. 

Neplata funcţiilor de protecţie către 
proprietarii de păduri în perioada 2010-
2017 reprezintă un FIASCO pentru toate 
Guvernele care au fost în funcţie în 
această perioadă. Toate aceste guverne 
au girat, moral, o schemă de compensare 
“alternativă”: avocaţii au luat 60% din 
funcţiile de protecţie, iar proprietarii 
firimiturile. 

În acest context, este evident că normele 
metodologice care ar trebui să fie 
aprobate de Guvernul României nu pot să 
se abată de la condiţiile stricte 
determinate în decizia Comisiei 
Europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se impune iniţierea urgentă de către Ministerul Apelor şi Pădurilor a unei noi notificări 
a Comisiei Europene, în urma căreia să fie aduse rectificările necesare pentru 
aplicarea acestei decizii fără discrimarea proprietarilor de păduri şi în conformitate 
cu prevederile foarte clare ale Codului Silvic.  

Până atunci, FUNCŢIILE DE PROTECŢIE ALE PĂDURILOR RĂMÂN O FATA MORGANA A 
CODULUI SILVIC ŞI UN DREPT AL PROPRIETARILOR DE PĂDURI CE POATE FACE 
OBIECTUL UNEI ACŢIUNI LA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI, în 
condiţiile art. 44 şi art. 136 alin. (5) din Constituţia României şi a art. 1 din Protocolul 
adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului. Acest demers va fi iniţiat de NOSTRA SILVA pentru toţi proprietarii de păduri 
din România. 

 

Această analiză aparţine Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România 
“Nostra Silva”. 

Sursa: http://www.nostrasilva.ro/editoriale/fata-morgana-codului-silvic-functiile-de-
protectie-ale-padurilor/  

 

 

 

 

 

 

 

 


