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CONFERINŢA TEMATICĂ INTERNAŢIONALĂ 

 „Produsul Montan de Calitate - provocare şi oportunitate pentru valorificarea potenţialului zonelor montane” 

20 – 21 Mai 2015, Bucureşti – ROMÂNIA 
 

 

La iniţiativa Asociaţiei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală Montană - ROMONTANA şi a 
partenerilor săi (membrii ai EUROMONTANA), cu sprijinul Reţelei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală, 
a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Compatimentului pentru Dezvoltare Durabilă 
(Cancelaria Primului Ministru - Guvernul României), în intervalul 20-21 Mai 2015 la Phoenicia Grand 
Hotel din Bucureşti, a avut loc conferinţa tematică internaţională “Produsul Montan de Calitate - 
provocare şi oportunitate pentru valorificarea potenţialului zonelor montane”. 

Scopul evenimentului a fost de a crea coeziune între toţi factorii interesaţi de produsul montan de 
calitate, promovarea activităţilor de advocacy şi conştientizarea problemelor întâmpinate în România, cu 
scopul de a găsi soluţii pentru rezolvarea acestora. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a peste 100 de 
invitaţi, reprezentanţi ai Ministerelor şi altor instituţii publice, asociaţii de fermieri, Grupuri de Acţiune 
Locală şi ONG-uri cu interes pentru dezvoltarea durabilă a zonelor montane din România.  

Printre temele abordate în cadrul conferinţei s-au regăsit: particularităţi şi perspective de 
dezvoltare agro-montană prin produsul montan alimentar, produsul montan de calitate - bune practici, 
produsul montan şi lanţul alimentar scurt, modele agricole sustenabile pentru zona montană a României, 
marketingul produselor montane, importanţa certificării produselor din zona montană.  

Având în vedere momentul şi importanţa subiectului abordat, speakeri cu o deosebită prestanţă şi 
recunoaştere au fost invitaţii să-şi aducă aportul, împărtăşind din experienţa lor, pentru a elucida cât mai 
multe aspecte privind conceptul “produs montan”, element de noutate pentru multe state membre UE şi 
recent reglementat de Comisia Europeana prin Regulamentul Delegat 665/2014 şi 1151/2012. 

În prima zi a evenimentului s-au discutat particularităţi şi perspective de dezvoltare agro-rurală 
montană prin produsul montan alimentar de înaltă valoare biologică, a fost prezentată experienţa Elveţiei 
privind importanţa certificării produselor din zona montană şi a celor provenite de pe păşunile din zona 
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montană, s-au analizat oportunităţile actuale şi viitoare privind marketing-ul produselor montane şi s-au 
dezbatut oportunităţile pentru “produs montan” în contextul Parteneriatului European pentru Inovare. 
Aceste subiecte au fost prezentate de experţi de inaltă ţinută precum Dr. Radu REY, Consilier al 
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale / Senator Euromontana, Thomas EGGER, Director al 
Centrului Elveţian pentru Regiuni Montane (SAB) / Euromontana, Ovidiu SPÎNU – Director al Heifer 
Romania şi dl. Tiberiu ȘTEF, Director al Asociaţiei AGROM-RO. Dupa-amiaza a fost dedicată 
atelierelor de lucru moderate de dl. Ovidiu SPÎNU, Director Heifer Romania şi de dl. Ioan AGAPI, 
Directorul Federaţiei Agricultorilor de Munte "DORNA", subiectele tratate fiind: “Identitatea Produsului 
Tradiţional Montan” şi “Certificarea Produselor Montane”. 

A doua zi a evenimentului a fost la fel de interesantă prin componenta sa tehnicş şi cea teoretică, 
reprezentanţi ai autorităţilor şi ai mediului privat tratând subiecte precum: Posibilităţi de extindere a 
domeniului de acreditare în domeniul schemelor de calitate, Produsele montane - aspecte privind 
protecţia consumatorilor, Siguranţa alimentelor pentru produsul montan, Înregistrarea indicaţiilor 
geografice în conformitate cu prevederile legale, Produsul montan şi lanţul scurt - probleme şi soluţii, 
Scheme de calitate naţionale şi europene pentru produsele agroalimentare româneşti.  

Un alt moment care s-a bucurat de apreciere l-a avut în prim plan pe dl. Ioan AGAPI, Director 
Federaţia Agricultorilor de Munte “DORNA”, acesta prezentând două proiecte - "Modele agricole 
sustenabile pentru zona montană a României” şi “Procesare verde a fructelor de pădure”, prin care cei 
prezenţi au avut ocazia să descopere în premieră primele două exemple de creare a unei identităţi de 
brand pentru produse montane din România. Acest fapt a fost posibil prin co-finanţarea obţinută prin 
Programul de Cooperare Elveţiano-Român şi Programul Innovation Norway. Desi ambele proiecte sunt 
în faza de implementare, se constituie deja ca elemente de referinţă pentru ce înseamnă introducerea 
produsului montan românesc în sistemul economic modern.  
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Elena DI BELLA, Director Rural Mountain Development - Citta Metropolitana di Torino (Italia) / 
EUROMONTANA, a oferit celor prezenţi şansa de a descoperi bune practici din Italia şi a punctat 
oportunităţile ce apar la nivel European pentru Produsul Montan de Calitate. 

Evenimentul a fost de bun augur şi poate fi considerat un câştig pentru viitorul “Produsului 
Montan”, fiind menit să determine dezvoltarea reglementărilor naţionale privind certificarea de calitate 
facultativă; actorii implicaţi manifestându-şi interesul şi iniţiativa de a contribui la definirea şi 
proclamarea “produsului montan” în România.  

Un grup de lucru ce va include reprezentanţi ai sectorului public şi privat, inclusiv ONG-uri, va 
deveni în scurt timp funcţional la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale – cu scopul de a 
crea cadrul de aplicare în Romania a Reglementarilor Europene privind termenul de calitate facultativ 
“Produs Montan”. 

Informaţii la zi despre “Produsul Montan” în România vor fi curând disponibile în limbile română 
şi engleză, pe website-ul ROMONTANA - www.romontana.org. 

 

 


