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Dragi prieteni ai munţilor,
Ne bucurăm să vă oferim numărul din martie 2017 al newsletter-ului Romontana. Vă
invităm să îl parcurgeţi şi să-l transmiteţi mai departe partenerilor dumneavoastră sau
oricui consideraţi că este interesat.
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Platformă pentru Biodiversitatea Montană din Carpaţi
La inițiativa părților Convenției Carpatice, s-a dezvoltat și s-a lansat recent o platformă
ce își propune să prezinte bunele practici din zona Carpatică, sub forma unor studii de
caz, din domenii economice cheie pentru o dezvoltare sustenabilă. Se speră la
sensibilizarea factorilor de decizie politici și a mass-mediei pentru a contribui la
recunoașterea valorii și beneficiilor oferite de gestionarea integrată a ecosistemelor;
astfel guvernele statelor Carpatice încurajază și alte părti interesate să utilizeze această
abordare în planificarea acțiunilor de dezvoltare.

Pădurilor și Certificarea Forestieră”
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Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi: www.romontana.org

O schimbare radicală în gândire privind managementul ecosistemelor este necesară
pentru a oferi o viziune mai holistică și integrată a legăturilor dintre furnizarea de servicii
ecosistemice și nevoile umane. În ultimii ani, abordări integrate, inclusiv concepte ale
așa-numitelor abordări „infrastructură verde“ au fost testate cu succes și puse în aplicare
în mai multe regiuni europene, inclusiv în Carpați. Infrastructura verde abordează
structura spațială a zonelor naturale și semi-naturale, dar și alte caracteristici de mediu
care să permită populaţiei să beneficieze de mai multe servicii.
Va invităm să accesați platforma la adresa:
http://www.carpathianconvention.org/mountain-biodiversity/
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Bază de Date
Educaţie Montană

pentru

Secretariatul Parteneriatului Montan
Internaţional a lansat o bază de date
exhaustivă cu posibilităţile de educație
montană şi formare profesională pe
specific montan.

Scopul e de a ajuta membrii și studenții
interesaţi să identifice cursuri și programe
de studii pe teme montane oferite de
universități din întreaga lume.
Adaptată la nevoile comunităților
montane, ale experților, oamenilor de
știință, cercetători și antreprenori, baza de
date este un portal de dezvoltare a
capacității care oferă o gamă largă de
oportunități de învățare, de la cursuri
online gratuite până la programe de licență
și master.
Unele dintre cursurile enumerate ţin de
instituții membre ale Parteneriatului
Montan, situate în regiuni muntoase, în
timp ce altele aparţin de marile universități
care oferă şi cursuri relevante pentru
domeniile muntelui, ca parte dintr-o ofertă
educaţionala mai amplă.
Pentru a naviga printre cele 95 de cursuri
montane din 23 de țări enumerate în
prezent în baza de date, utilizatorii pot
căuta în funcție de an, tipul cursului,
cuvinte cheie, țară și limba de predare.
Consultaţi baza de date la adresa web:
http://www.fao.org/mountainpartnership/mountain-educationdatabase/en/

Şcoala de Vară IPROMO 2017. Aspecte de Mediu și Economice
pentru Consolidarea Dezvoltării Durabile Montane
Suntem încântați să anunțăm lansarea apelului pentru candidaturi la cel de-al 10-lea
curs IPROMO - program de formare profesională pe probleme de dezvoltare montană
durabilă - organizat în comun de către Secretariatul Parteneriatului Montan (FAO),
Universitatea din Torino, și din acest an, şi de Universitatea din Tuscia, Italia, cu înaltul
patronaj al Ministerului Italian pentru Afaceri Externe. Tema din acest an a programului
vizează „aspecte de mediu și economice, pentru consolidarea dezvoltării durabile
montane“.
Şcoala de Vară va avea loc în două zone alpine fermecătoare - Ormea, în NV și Pieve
Tesino în NE Italiei - cu excursii în zona limitrofă. Vor fi selectaţi aproximativ 30 de
participanţi din întreaga lume, practicieni şi cercetători cu aplecare asupra domeniului
dezvoltării montane. Excursia din Valea d’Aosta, organizată în colaborare cu Institutul
Agricol Regional, va permite participanților să descopere diferite exemple de activități
economice durabile specifice regiunii Alpine iar vizitele pe teren de lângă Pieve Tesino
vor viza teme de silvicultură montană şi managementul resurselor forestiere pentru
producţia de instrumente muzicale.
Cursul se va desfășura în intervalul 5-19 iulie 2017, şi va include prelegeri, lucrări
practice și excursii. Toate activităţile prevăzute se vor desfăşura în limba engleză.
Lectorii sunt identificaţI și, ca întotdeauna, împreuna vor constitui un mix format din
profesori universitari, ofițeri FAO și colegii din organizațiile regionale sau internaționale
care se ocupă cu dezvoltarea montană durabilă.
Costul total al cursului (inclusiv pensiune completă, cazare, taxe, echipamente
didactice, transferuri interne, dar excluzând costurile de deplasare) este de 3.000 de
euro. Se pot oferi burse însă acestea vor acoperi doar costuri locale (cazare și
școlarizare) și sunt disponibile pentru participanții din țările în curs de dezvoltare, cum
este si cazul României. Costurile de călătorie vor fi suportate de participanţi.
Cunoașterea excelentă a limbii engleze, o diplomă universitară, de preferință, într-o
zonă tehnică, cum ar fi agricultură, silvicultură, biologie, geologie sau geografie și o
experiență relevantă în domeniu sunt condițiile prealabile pentru trimiterea aplicaţiilor.
Cei care sunt interesați să participe se pot înregistra şi încărca on-line CV-urile lor ca
un fișier Word sau PDF la:
http://www.mountainpartnership.org/ipromoform/subscription/en/#
Aplicaţiile trebuie trimise până la 10 aprilie 2017 iar solicitanții se pot aștepta la un
răspuns până la sfârșitul lunii aprilie 2017.
Detalii la:
http://www.fao.org/mountain-partnership/ourwork/capacitydevelopment/ipromo/course-2017/en/
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“Hai la Joacă Sustenabilă!”
Copiii lui Valdagno, localitate situată
aproape de Vicenza și Veneția, în nordul
Italiei, se pot juca, cățăra și rostogolii întrun spațiu de joacă/mini teren de aventură
certificat odată cu crearea spaţiului de
joacă certificat PEFC. Lemnul de castan
folosit pentru a face noile structuri provine
din păduri locale, certificate PEFC situate
în Dolomiții Mici din regiunea Veneto.
Materialul utilizat provine din cea mai mică
pădure certificată din lume - un grup de
proprietari de păduri, care împreună dețin
o pădure de numai 7 hectare!

Inițiativa reprezintă, de asemenea, prima
acțiune publică a unui proiect regional
pentru promovarea utilizării lemnului de
castan pentru nevoi locale. „Italia este tot
mai bogată în păduri. Pădurile acestea
susțin zeci de mii de companii de
prelucrare a lemnului“ […] „Cu toate
acestea, încă importăm cel puțin 80% din
lemn din străinătate. Acest lucru inseamnă
că nu reușim să transformăm această
resursă abundentă de lemn de castan întro oportunitate pentru economia locală”, a
explicat Giustino Mezzalira (Veneto
Agricoltura). Prin creșterea utilizării
lemnului de castan în cadrul industriei
locale, proiectul își propune să asigure
gestionarea activă a acestor păduri. Fără
utilizare și gestionare regulată pădurile nu
pot deveni un generator de venituri și prin
urmare, de multe ori ajung abandonate.

Workshop: “Soluţii de rezolvare a disfuncţionalităţilor cauzate de
legislaţie, pentru asociaţiile de proprietari de păduri”
Echipa de implementare a proiectului „Întărirea capacității asociațiilor proprietarilor de
păduri pentru un management forestier durabil” (cofinațat prin Programul de Cooperare
Elvețiano-Român), formată din organizațiile A.N.D.R.M. ROMONTANA, Federația
„NOSTRA SILVA”, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Fundația
OPENFIELDS, au organizat la Suceava, vineri 17 martie 2017, un workshop cu tema
“Soluţii de rezolvare a disfuncţionalitătilor cauzate de legislație, pentru asociațiile de
proprietari de păduri”. La eveniment au participat, pe lângă reprezentanți ai
organizațiilor mai sus amintite, reprezentanți ai obștilor și asociațiilor de proprietari
privați de păduri, personal al ocoalelor silvice de stat și private, și al Gărzii Forestiere
Suceava.
Cuvântul de deschidere a aparținut domnului profesor Marian Drăgoi, de la Facultatea
de Silvicultură a Universității „Ștefan cel Mare” (USV), care în introducere a prezentat
principalele activități întreprinse în acest proiect și rezultatele preliminare obținute până
în prezent pe toate cele 3 componente principale: dezvoltarea asociațiilor de
proprietari, întărirea capacitătii “NOSTRA SILVA” și implementarea sistemului de
certificare forestieră PEFC în România.
Dl. profesor Liviu Nichiforel (Facultatea de Silvicultură - USV) asistat de dl. Istvan Tőke
(“NOSTRA SILVA”), totodată președintele organizației PEFC România au prezentat
standardul românesc PEFC, accentuând beneficiile pe care acest sistem de certificare
le poate aduce proprietarilor de păduri și nu numai lor. În momentul actual, conform
legislației în vigoare, principalul beneficiu îl reprezintă scutirea de impozit pentru
proprietarii de păduri certificate, însă conform exemplelor altor state unde
implementarea certificării forestiere are un avans, se întrevede ca lista beneficiilor să
crească. De exemplu, încurajarea achizițiilor verzi în sistemul public. Au fost prezentate
în paralel principalele diferențe dintre cele 2 sisteme majore de certificare a pădurilor
(PEFC și FSC), pentru a demonstra că acestea nu se exclud unul pe cealălalt, amblele
fiind necesare, utile, în funcție de specificul suprafeței forestiere în cauză.

Sursa:
http://pefc.org/news-amedia/general-sfm-news/2321-come-andplay-sustainably
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Dialogul a continuat pe tema mijloacelor
de exploatare sustenabilă, cu eficiență
economică, a masei lemnoase, iar
doamna profesor Laura Bouriaud
(Facultatea de Silvicultură - USV) a gravat
starea de fapt pe relația dintre asociațiile
de proprietari de păduri și stat, de o parte
și ocoale silvice, de cealaltă parte. Analiza
sa a evidențiat problemele cu privire la:
crearea asociațiilor de proprietari de
păduri(I), scopul și încadrarea legală fiind
precondiții ale unei bune funcționări,
funcționarea în raport cu administratorul
pădurii
și
gărzile
forestiere(II),
legitimizarea internă(III) ce presupune
reprezentativitate și negociere pentru
obținerea de beneficii.

FOOD HUB: Centru de Integrare pe Piaţă a Produselor Locale
În data de 15 martie 2017, la Pensiunea “Poiana” din comuna Dorna Candrenilor, jud.
Suceava a fost organizată, cu sprijinul GAL “Bazinul Dornelor” o primă întâlnire în
vederea constituirii unui Food Hub pe zona “Bucovina” ca răspuns la starea de fapt cu
care se confruntă micii producători din domeniul agro-alimentar. Pe de o parte una din
probleme este lipsa pieţei de desfacere iar pe de altă parte potenţialii consumatori de
produse agro-alimentare tradiţionale, locale şi sănătoase nu au acces la acestea.
Fundația “OPEN FIELDS” desfășoară proiectul “Food Hub” în regiunea Nord-Est a
României, printr-un program coordonat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă –
Filială Cluj Napoca și susținut financiar de Fundația Româno-Americană.

Producători individuali

 Consumatori Finali
 Magazine Proprii

Concluziile privind utilitatea evenimentului
au fost trase la sfârșit chiar de participanți,
aceștia apreciind eforturile făcute în
vederea
îmbunătățirii
funcționării
asociațiilor de proprietari. Totodată s-a
obținut un feedback extrem de pozitiv
privind versiunea finală a Standardului
PEFC pentru România, mai ales privind
criteriile și indicatorii incluși în acest
standard, care sunt destul de simpli, clari
și ușor de îndeplinit în vederea obținerii
certificări aplicând corect legislația în
vigoare.
Concluziile acestui workshop precum și
ale celor două sesiuni anterioare de
brainstorming vor fi detaliate și transmise
printr-o adresă oficială către GARDA
FORESTIERĂ și MINISTERUL APELOR
ȘI PĂDURILOR.

Structuri asociative

Centru

Structuri profesionale
(servicii complementare)

 Instituții
 Târguri
 Evenimente
 HORECA

Businessul iniţiat şi operat de Fundația “OPEN FIELDS” va crea o punte între micii
agricultori şi procesatori locali şi consumatorii care doresc să aibă acces la produse
autentice: româneşti, locale, tradiţionale.
Simpla colectare şi organizare a unei pieţe de produse diverse care îşi varsă prin
anumite canale mărfurile spre consumatorul final nu este suficientă. Un element
important al intervenţiei se referă la consultanţa şi consilierea producătorilor în
domeniile relevante pentru aceştia şi în acelaşi timp la aplecarea spre informarea şi
sensibilizarea potenţialilor consumatori.
La finalul proiectului, producătorii mici şi mijlocii vor beneficia prin „FOOD HUB” de un
canal important de desfacere spre diferite pieţe, vor avea o dezvoltare şi diversificare
sustenabilă dictată de legi concurenţiale, vor fi plătiţi corect şi la timp şi vor avea acces
la o bază de informaţii şi experţi relevantă pentru domeniul lor de activitate. Totodată
publicul larg reprezentat de consumatorii individuali şi instituţionali va avea acces la o
paletă diversă de produse alimentare sănătoase şi gustoase, încărcate cu o amprentă
culturală locală care contribuie la consolidarea brandului autohton.
BENEFICII pentru PRODUCĂTORI:
• acces la consumatorul final prin comerţ online, târguri, evenimente, magazine
specializate;
• suport logistic;
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• unelte pentru managementul calităţii;
• marketing şi promovare;
• acces la
consultanţă.

informaţii,

training

şi

BENEFICII pentru CONSUMATORI:
• acces la produse autentice româneşti,
locale, tradiţionale;
• consumul de produse sănătoase şi
gustoase la un preţ corect;
• garanţia unui produs cu origine şi
manufactură controlată.

pădurilor si industriei lemnului. Constantin Tobescu, vicepreședintele Federației
Proprietarilor de Păduri din România-Nostra Silva, precizează: „Este nevoie de o
dezbatere profesionistă privind starea pădurilor și a industriei lemnului, folosind
informații credibile și de referintă. Doar astfel putem înlătura din percepția publică
greșelile și miturile conform cărora rămanem fără păduri, fără oxigen, exportăm bușteni
și industria e neproductivă. Această abordare emotională, bazată pe mituri, a ajuns să
facă rău pădurilor și industriei lemnului”.
„Este o invitație la dialog către toți cei interesați de tema pădurilor (...) ne-a ajuns atâta
reclamă proastă! Oricine lucrează în industria lemnului este persona non grata tocmai
pentru că publicul larg, este dezinformat. Interesat, dezinformat” mentionează Tobescu,
„Este important să nu ne sabotăm propria noastră industrie, atât de importantă pentru
economia tării și pentru mediul social. Trebuie să se perceapă în mod corect industria
lemnului, una din puținele ramuri economice productive ale tării noastre. Aceasta
asigură 3,5% din PIB, locuri de muncă pentru peste 128.000 de persoane în mod direct,
iar alte 186.000 de persoane în sectoare conexe. Vrem respect pentru munca noastră!
Românii pot fi mândri că avem o silvicultură sustenabilă și că da, vom avea păduri în
continuare, că exportăm produse de calitate și că importăm foarte mult buștean pe care
îl prelucrăm aici.”
Constituirea Consiliului Pădurilor și Dezvoltări Rurale a fost inițiată în iunie 2016, cu
participarea reprezentanților grupurilor parlamentare și al Ministerelor implicate în
gestionarea pădurilor.

Pentru informaţii suplimentare despre
această iniţiativă, sunteţi invitaţi să
contactaţi Fundația “OPEN FIELDS” la:
office@openfields.ro

Acest for de dialog și de comunicare a funcționat până în prezent pe o bază colegială,
fără personalitate juridică. Pentru eficientizarea funcționării Consiliului Pădurilor și
Dezvoltării Rurale și atingerea obiectivelor, organizatorii își propun constituirea acestuia
cu personalitate juridică.

Web: www.openfields.ro
CONTRIBUŢIA RAMURII ECONOMIEI FORESTIERE ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI

De Ziua Națională a Pădurilor 25 Martie - Reprezentanții
Domeniului
Pădurilor
şi
Industriei Lemnului Susţin:
„Gata cu Reclama Proastă!”
Cu ocazia Zilei Naționale a Pădurilor,
organizații reprezentative ale proprietarilor
de păduri, administrației silvice, sectorului
de exploatare şi prelucrare a lemnului,
industriei mobilei, alături de ONG-uri s-au
reunit la Bucureşti, marţi, 28 martie, pentru
a dezbate principalele mituri care planează
la momentul actual asupra domeniului

• Ramura economiei forestiere are o pondere totală de 3,5% la formarea PIB, dacă se
iau în considerație și efectele indirecte, de 7% în exporturi și, cu o cifră de aport net de
peste 3 miliarde euro, este principalul contributor în echilibrarea balanței valutare a
României.
• Ponderea industriei mobilei la aceste realizări a crescut constant fiind în prezent de
peste 53%, ponderi importante având tâmplăria și binalele, panourile tehnice, furnirele
și alte produse din lemn. Ponderea exporturilor de cherestea este de sub 16%, iar a
exportului de buștean/lemn brut de sub 2%.
• De asemenea, în sector sunt angajate 128.000 de persoane în mod direct, iar alte
186.000 de persoane în sectoare conexe. Industria de prelucrare a lemnului contribuie
la ocuparea forței de munca în zonele mai puțin dezvoltate, prin crearea de unități de
producție.
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Alte aspecte:
• La nivel internațional, au fost dezvoltate
principii, criterii și indicatori pentru
gestionarea durabilă a pădurilor, orientări
transpuse în directive europene.
Administrarea pădurilor trebuie să
găsească echilibrul în transpunerea
acestor deziderate;
• În anii 2014-2016 au fost implementate
măsuri eficiente pentru combaterea
tăierilor ilegale, care au redus considerabil
amplitudinea acestui fenomen;
• Domeniul administrării pădurilor este
suprareglementat, fiind aplicabile nu mai
puțin de 20 de legi și 96 de ordine de
ministru;
• Dublarea administrației silvice,
reglementărilor pe linie silvică
și
amenajamentelor silvice care transpun
acest sistem de planificare și
reglementare,
de sistemul de
administrație al ariilor protejate-custozi ai
ariilor protejate, legislație de mediu și
planuri de management al ariilor protejate
este de natură să blocheze gospodărirea
pădurilor, prin suprareglementare și
birocratizare;
• Administrația silvica românească are
deja de peste 2,4 ori mai mult personal
decât media europeană, productivitate
scăzută fiind înregistrată și în activitatea de
exploatări
forestiere,
din
cauza
suprareglementarii și birocrației;

• Prin modificarea legii contravențiilor silvice prin oug-51-2016 s-au introdus mijloace
eficiente de combatere a tăierilor ilegale, dar concomitent au fost introduse sancțiuni
disproporționate pentru nerespectări ale unor proceduri administrative, cu o constatare
subiectivă. Efectul a fost producerea de blocaje în administratia silvică;
• Supradozajul reglementărilor și orientarea greșită a controlului au condus la blocaje
ample, cu efect în declanșarea unei grave crize de resursă care afectează atât
aprovizionarea populației cu lemn de foc cât și aprovizionarea industriei cu resursă;
• Per ansamblu, starea pădurilor României este bună: suprafața pădurilor a crescut la
6,9 milioane ha pădure, suprafața golurilor neîmpadurite este de doar 78.000 ha (1 %
din suprafața pădurilor);
• România pune în valoare, chiar dacă luăm în calcul maximul volumului extras din
păduri cu tot cu tăieri ilegale din perioada 2008-2013, sub 50% din creșterea pădurilor.
A existat o creștere constantă a stocului de masă lemnoasă pe picior în pădurile
României. Acest stoc de masă lemnoasă se reflectă în volumul de 322 mc /ha masă
lemnoasă, unul dintre cele mai mari volume medii din Europa, mult peste media de 150
mc pe nivel European;
• Ramura economiei forestiere are o pondere de 3,5% în formarea PIB, de peste 7%
în exporturi, iar prin aportul valutar net de peste 3 miliarde euro este principalul
contributor la balanța valutară a țării;
• Ponderea cea mai mare în ramura economiei forestiere o are industria mobilei, cu
peste 53%, urmată de industria panourilor tehnice, binalelor, furnirelor, etc. Exporturile
de buștean și cherestea au scăzut ca pondere sub 20% în ultimii ani.
• România a devenit, cu importuri totale de aproape 2 milioane mc buştean şi 500.000
mc cherestea un mare importator de resursă.

Pe 21 martie Organizația Națiunilor Unite a instituit sărbătorirea Zilei
Internaționale a Pădurilor. Tema propusă pentru acest an a fost “Pădurea și
Energia”. În consonanță cu evenimentul pe nivel internațional, Parlamentul
României a instituit prin lege sărbătorirea Zilei Naționale a Pădurilor în 25 martie.
Mai multe informaţii pe http://www.nostrasilva.ro/
Sursa: https://www.agerpres.ro/ots/2017/03/28/comunicat-de-presa-ziua-nationala-apadurilor-14-58-07
http://www.mediafax.ro/economic/asociatia-proprietarilor-de-paduri-sectorul-forestierdin-economie-contribuie-cu-3-5-la-formarea-pib-16208446
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Gestionarea durabilă a pădurilor
și certificarea forestieră
Asociaţia Romontana, împreună cu
partenerii proiectului "Întărirea capacității
asociațiilor proprietarilor de păduri pentru
un management forestier durabil"
(cofinațat prin Programul de Cooperare
Elvețiano-Român), vă invită să participaţi la
conferinţa "Gestionarea durabilă a
pădurilor și certificarea forestieră",
eveniment ce va avea loc în data de
15 mai 2017, în Aula Universităţii
“Transilvania” din Brașov.
În cadrul conferinței vor fi prezentate
rezultatele proiectului și vom dezbate cu
proprietarii de păduri și cu reprezentanții
tuturor grupurilor interesate oportunitatea
certificării forestiere precum și prioritățile
acestora în politicile și strategiile silvice.
Printre invitați se numără: Excelența Sa Dl.
Urs Herren – Ambasadorul Confederației
Elvețiene în România, D-na Adriana Petcu
– Ministrul Apelor și Pădurilor, Dl. George
Scripcaru – Primarul Municipiului Brașov,
Dl. Prof.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan –
Rectorul Universității “Transilvania” din
Brașov, Dl. Thomas Egger – Directorul
Centrului Elvețian pentru Regiunile
Montane – SAB, membri ai Parlamentului
României și mulți alții.
Conferința "Gestionarea durabilă a
pădurilor și certificarea forestieră" este
organizată de Asociația ROMONTANA,
Fundația “OPEN FIELDS”, Universitatea
"Ștefan cel Mare" din Suceava și Federația
"NOSTRA SILVA" în parteneriat cu
Universitatea "Transilvania" din Brașov.
Agenda evenimentului precum și alte
detalii organizatorice vor fi disponibile în
curând pe http://conferinta.romontana.org/
precum şi pe pagina de Facebook
dedicată:
https://www.facebook.com/events/430121
920661538/

Mai multe detalii despre proiect pe: www.romontana.org

Menţiunea “Produs Montan” pe Etichetele Produselor AgroAlimentare din Carpaţii României
ESTE OFICIAL! Producătorii români din zona montană pot să solicite dreptul de utilizare
a denumirii “produs montan” pe eticheta produselor. Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 52 din 03 martie 2017 - care reglementează condițiile în care poate
fi folosită această mențiune pe eticheta produselor românești a fost publicat în data de
14 martie 2017, în Monitorul Oficial.
Astfel România devine una dintre primele țări din Uniunea Europeană care aplică
prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 și al Regulamentului (UE) nr.
1151/2012 privind “produsul montan” de calitate. Primul pas în ceea ce priveşte
implementarea politicii de calitate a UE referitoare la denumirea facultativă de calitate
“produs montan” fost făcut în anul 2016 prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 506 din
20 iulie. În continuarea armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană s-a emis
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52 din 03 martie 2017 referitor la
reglementarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de
sarcini, de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs
montan” și de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii
care doresc să beneficieze de aceste avantaje. Ordinul de ministru subsecvent acestei
hotărâri de guvern a aduce clarificări pentru informarea corectă a consumatorului și a
condițiilor de utilizare a mențiunii de “produs montan”.
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Astfel, se deschide o nouă şi importantă
oportunitate pentru producătorii din zona
montană, care, în mod voluntar, pot opta
pentru etichetarea produselor, în condiţiile
unei nevoi de valorificare durabilă a tuturor
resurselor de hrană. Producătorii,
cultivatorii, apicultorii care îşi desfaşoară
activitatea de producţie în zona montană
(așa cum este ea definită de către
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
îşi pot promova produsele alimentare
inscriptionând pe etichetă „produs
montan”, produsele vor respecta normele
sanitar veterinare şi vor fi uşor recunoscute
de consumator. Pe de altă parte,
consumatorii vor fi informați în legătură cu
importanţa calităţii biologice şi a garanţiilor
sanitare a alimentelor de la munte, ceea ce
va determina o creştere a cererii pentru
astfel de produse.
Pentru etichetarea produselor provenite
din zona montană, producătorii care
optează pentru acest lucru trebuie să
respecte o serie de condiții, menționate în
caietul de sarcini, drept garanție a faptului
că produsul este realizat în zona montană.
Astfel, produsul va putea fi distins pe piață
ca având origine certificată “produs
montan”.
Mai
exact,
etichetarea
alimentelor cu menţiunea “produs montan”
se poate aplica doar produselor obţinute
din animale crescute cel puţin două treimi
din viaţa în arealul montan şi ale căror
produse sunt prelucrate tot în zonele de
munte. La producția vegetală se poate
aplica mențiunea produs montan doar
dacă acestea sunt cultivate în zonă
montană, iar dacă se utilizează zahăr din
afara zonei montane acesta nu trebuie să
dețină o pondere mai mare de 50% din
greutatea ingredientului.
În vederea dobândirii dreptului de utilizare
a mențiunii de calitate facultativă „produs
montan”, solicitantul depune o cerere,
completată în conformitate cu modelul din
Anexa nr. 1, la Direcția pentru Agricultură
Județeană, situată pe raza județului în care
își desfașoară activitatea, însoțită de

caietul de sarcini completat conform modelului din Anexa nr. 2 și deschide Registrul
Special de Autocontrol. Direcţia pentru agricultură judeţeană, înregistrează cererile în
Registrul de Control al Produselor Montane și verifică caietul de sarcini și documentele
anexate. Reprezentanţii din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene, special
desemnați cu atribuţii în domeniul reglementat, verifică dacă unitatea de producţie/locul
de producţie se află în zona montană. În cazul în care unitatea de producţie/locul de
producţie nu se află în zona montană, cererea este respinsă. În cazul în care unitatea
de producție/locul de producție nu se încadrează în prevederile art. 1 lit. a),
reprezentantii Direcției pentru Agricultură Județene resping cererea și caietul de sarcini,
consemnând acest lucru în Registrul de Control al Produselor Montane. În cazul în care
unitatea de producție/locul de producție se încadrează în prevederile art. 1 lit. a),
reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene, verifică caietul de sarcini.

În situaţia în care în urma verificării caietului de sarcini se identifică, neconformităţi
referitoare la respectarea prevederile procedurii care vizează calitatea de produs
montan, reprezentanţii Direcției pentru Agricultură Județene, în termen de 10 zile
lucrătoare de la primirea acestuia, adresează o cerere solicitantului în vederea
exprimării unor clarificări cu privire la neconformitățile constatate.
În cazul în care solicitantul nu depune completările cerute în termen de 10 zile
lucrătoare de la data primirii solicitării, Direcția pentru Agricultură Județeană respinge
caietul de sarcini ca fiind neconform, şi comunică în scris solicitantului decizia de
respingere a cererii, în termen de 3 zile lucrătoare.
Dacă documentaţia depusă corespunde, reprezentanţii Direcției pentru Agricultură
Județeană verifică la faţa locului informaţiile prevăzute în caietul de sarcini şi din
registrul special de autocontrol, ținut de către solicitant.
Registrul special de autocontrol se actualizează de către solicitant, ori de câte ori este
necesar, pentru a demonstra respectarea prevederilor legislaţiei europene referitoare
la utilizarea menţiunii de calitate facultativă „produs montan”. Acesta conţine înregistrări
şi anexe cu documente care să ateste provenienţa hranei animalelor, originea
animalelor sau plantelor în cazul produselor neprocesate/procesate, documente care
să ateste provenienţa materiilor prime pentru obţinerea produselor procesate conform
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 şi a Regulamentului delegat (UE) nr.
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665/2014. Rezultatul verificărilor se înscrie
în Nota de Constatare, redactată în 3
exemplare originale și în Registrul de
Control al Produselor Montane. Solicitantul
poate face contestație la Nota de
constatare, în termen de 30 zile de la data
primirii.

Pe eticheta produselor agroalimentare înregistrate în Registrul Naţional al Produselor
Montane se inscripţionează central, sub denumirea produsului, menţiunea de calitate
facultativă „produs montan” şi poziţia în registru. Specialiştii din cadrul Direcției pentru
Agricultură Județene cu atribuţii de inspecţie şi control efectuează cel puţin un control
anual pentru a verifica respectarea condițiilor de acordare a dreptului de utilizare a
menţiunii „produs montan”. Beneficiarul este notificat despre control cu 10 zile
lucrătoare înainte de data vizitei.

În cazul în care, în urma verificărilor la faţa
locului se constată că documentaţia
corespunde, Direcția pentru Agricultură
Județeană, transmite direcţiei de
specialitate cu atribuţii în domeniu din
cadrul Ministerului Agriculturii, în termen de
5 zile lucrătoare un exemplar al Notei de
constatare, însoţit de o copie a caietului de
sarcini.

Beneficiarii transmit documentele solicitate prin notificare, în interiorul termenului de 10
zile lucrătoare, dar nu mai târziu de a șaptea zi. Beneficiarii care au obţinut, pentru
produsele etichetate, dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultativă „produs
montan”, sunt obligaţi să permită personalului de specialitate de inspecţie şi control ale
Direcției pentru Agricultură Județene, accesul în unitate şi în secţia de producţie şi să
pună la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele solicitate, conform
competenţelor legale. Dacă sunt găsite nereguli, dreptul de a folosi denumirea de
produs montan poate fi retras, iar produsul radiat de pe lista celor montane. Producătorii
pot să depună o nouă documentaţie pentru produsul pentru care a fost retrasă decizia,
după cel puţin 24 de luni de la data retragerii acesteia.

Ministerul Agriculturii emite decizia de
acordare a dreptului de utilizare a menţiunii
“produs montan”, în termen de 5 zile
lucrătoare de la primirea documentației şi
înregistrează
produsul/produsele
în
Registrul Naţional al Produselor Montane,
în vederea publicării acestuia pe site-ul
oficial al Ministerului Agriculturii.
Decizia de acordare a dreptului de utilizare
a menţiunii “produs montan” este dată în
original de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale solicitantului, iar o copie
ajunge la Direcția pentru Agricultură
Județeană.

Modelele de cerere, caiet de sarcini, registru special de autocontrol și decizie de
acordarea a dreptului de folosire a denumirii sunt în anexele actului normativ. Ordinul
ministrului agriculturii este publicat în Monitorul Oficial nr.182, partea I, din 14 martie
2017.
Ordinul nr. 52 din 3 martie 2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, precum și
Hotărârea de Guvern numărul 506 din 20 iulie 2016 pot fi accesate aici:
http://www.madr.gov.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-siindicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
În ceea ce privește produsele prelucrate pe teritoriul național, derogarea prevazută
de art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, nu se aplică.
Mai multe informaţii despre “produsul montan” pe www.romontana.org

CONTACT
Asociaţia Naţională pentru
Dezvoltare Rurală Montană
“ROMONTANA”
Mihail Sadoveanu 6, Vatra Dornei –
725700 (jud. Suceava), România
+40 230 373 198

Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană „ROMONTANA” a
fost înfiinţată în anul 2000 ca organizaţie non-guvernamentală, multisectorială, având scopul de a sprijini dezvoltarea generală a zonelor
montane din România.

office@romontana.org

www.romontana.org
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