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Prieteni ai munţilor,
Ne bucurăm să vă ţinem la curent cu noutăţile din sfera Muntelui.

- Introducere

În acest număr vă prezentăm informaţii din sfera ştiinţifică, proiecte din societatea
civilă şi dorim să vă atragem atenţia asupra unor evenimente recreative ce pot face
deliciul celor pasionaţi de sporturile montane, cu o priză tot mai pronunţată în
rândul generaţiei tinere.

- Munţii 2016

Vă dorim lectură placută!

Pagina 1

Echipa Romontana

Pagina 2

- Festival al Sporturilor

Montane
- Conferinţa Naţională de
Ecoturism
Pagina 3

Proiectele noastre:
- Greenovation Challenge
- Modele Agricole Sustenabile
Pagina 4

- Standarde Naţionale PEFC-RO
- Master în Dezvoltare Durabilă
Montană

Munţii 2016
Efectele directe ale schimbărilor climatice devin tot mai vizibile, iar munţii datorită
factorilor naturali, sunt primii afectaţi. Cu prilejul celei de-a 10-a Convenţii Europene
a Zonelor Montane, Euromontana, în colaborare cu IPB-CIMO au decis să dezbată
asupra acestui subiect. În paralel se va desfăşura şi prima ediţie a Conferinţei
Internaţionale de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă în Zonele Montane.
Ambele manifestări se vor desfăşura sub umbrela comună a evenimentului intitulat
“Munţii 2016”, în intervalul 3-7 Octombrie 2016, Bragança, Portugalia.
Înscrierile sunt deschise şi este încurajată participarea la ambele evenimente; taxa
de participare fiind mai mică pentru membrii Euromontana. Detalii despre
programul evenimentului, înscrieri şi organizare se regăsesc pe website-ul oficial al
evenimentului: http://cimo.esa.ipb.pt/mountains2016
precum şi pe website-ul Euromontana:
http://www.euromontana.org/events/x_euro_mountain_convention_braganca/

Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi: www.romontana.org
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Etape din Cupa Naţională de Downhill şi
Enduro
Harta: http://www.freerider.ro/

Cei care preferă activităţile în aer liber independent de alte
mijloace de locomoţie decât cele dobândite pe cale
naturală pot participa la ”Hit The Egg – Ouşoru Challenge”,
o competiţie de alegare montană ce va avea loc în data de
3 Iulie 2016 în Munţii Suhard, cu scopul de a facilita
dezvoltarea turismului activ în zona Dornelor, prin
promovarea mişcării în aer liber şi a unui mod de viaţă
sănătos şi care urmăreşte să-şi aducă aportul la
consolidarea destinaţiei ecoturistice şi de turism activ “Ţara
Dornelor”.
Detalii suplimentare pe http://hit-the-egg.ro/

Festival al Sporturilor Montane
Vă invităm sa redescoperiţi Ţara Dornelor, una din cele mai
vizitate destinaţii de turism din Carpaţii Orientali, recunoscută
pentru puritatea apei şi a aerului, dintr-o altă perspectivă:
practicarea turismului activ! Iar stimulentul perfect îl puteţi
întalni în weekendul 1-3 Iulie când trei competiţii sportive de
interes naţional se desfăşoară aici.
Pe 1 Iulie debutează etapa a doua (Dorna Xtrem) a Cupei
Naţionale de Downhill organizată de Bistritz Bike Shop cu
sprijinul Serviciul de Promovare şi Dezvoltare a Turismului şi
Salvamont Vatra Dornei, sub egida Federaţiei Române de
Ciclism. Detalii pe: http://www.freerider.ro/
In intervalul 1-3 Iulie, pe Dealul Runc are loc DORNA XCO. Este
o competiţie de mountain bike (cross country) cu traseu în
circuit. Este destinată atât sportivilor profesionişti cât şi
amatorilor, iar ce interesaţi să participe se pot înscrie până la
data de 1 Iulie.
Pentru detalii accesaţi: http://www.xc.euroski.ro/

Conferinţa Natională de Ecoturism
Pentru revigorarea turismului românesc este nevoie de un
management profesionist al destinaţiilor turistice. Aceasta
este concluzia principală a Conferinţei Naţionale de Ecoturism
ce a avut loc pe 31 Martie 2016 la Bucureşti.
Pentru demararea acestei schimbări de abordare în turismul
românesc s-a constituit grupul de iniţiativă pentru definirea şi
recunoaşterea organizaţiilor de management a destinaţiei
(GI-OMD). Acest grup de lucru a fost iniţiat de următoarele
organizaţii: Asociaţia de Ecoturism din România, Asociaţia
Judeţeană de Turism Sibiu, Asociaţia pentru Turism Bucovina
şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate şi
Social. GI-OMD este un grup de iniţiativă deschis ce sprijină
punerea pe agenda publică a conceptului de OMD.
Fundaţia pentru Parteneriat împreună cu Asociaţia de
Ecoturism din România, beneficiind de sprijin financiar din
partea Fundaţiei Româno-Americane a demarat un proces de
recunoaştere şi consolidare a 10 destinaţii cu scopul de a
forma reţele naţionale de ecoturism. Acest deziderat va
contribui atât la dezvoltarea durabilă la nivel local precum şi la
protejarea naturii.
În numerele următoare vă vom prezenta destinaţiile de
ecoturism desemnate, şi organizaţiile de management al
destinaţiei, cu scopul şi activităţile prevăzute pentru
revitalizarea durabilă a turismului în comunităţile ţintă.
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Proiectele noastre
Greenovation Challenge
http://greenovationchallenge.jaromania.or
g/

în parteneriat cu JA Romania şi Ungt
Entreprenørskap (Norvegia)

pentru rezolvarea problemelor de mediu şi cum pot dobândi cunoştinţe şi abilităţi
pentru o viitoare carieră în domeniul dezvoltarii durabile. Pe parcursul întregului
proces elevii s-au implicat în competiţia pentru inovaţie în domeniul sustenabilităţii
de mediu, gândind 100 de propuneri de proiecte de dezvoltare durabilă şi derulând
campanii de comunicare pentru a mobiliza membrii comunităţii şi a convinge
autorităţile locale să sprijine sau să pună în aplicare ideile lor. Pentru mai multe
detalii accesaţi: http://greenovationchallenge.jaromania.org

Modele Agricole Sustenabile pentru
Zona Montană a României
http://www.carpatsheep.ro/
în parteneriat cu SAB (Elveţia),
FAM “Dorna”, Fundaţia OPENFIELDS
şi Agrom Ro
Greenovation Challenge, competiţie
pentru
inovaţie
în
domeniul
sustenabilităţii de mediu, a reunit pentru
3 zile la Bucureşti 32 de liceeni din
România şi Norvegia care au propus idei
pentru dezvoltarea de aplicaţii
(dektop/mobile) pentru monitorizarea
impactului asupra mediului generat de
operaţiunile
companiilor.

Feedback for the

Future, ideea
desemnată câştigătoare, permite
companiilor să primească un feedback
personalizat din partea consumatorilor,
în funcţie de domeniul de activitate şi
produsele oferite iar, mai apoi, pe baza
acestor informaţii, vor putea contacta
specialişti pentru a vedea cum îşi pot
îmbunătăţi produsele pentru a proteja
mediul înconjurător şi a reduce
cantitatea de deşeuri rezultate în urma
operaţiunilor derulate.
Proiectul Greenovation Challenge a
implicat, în perioada 2014-2016, peste
950 de elevi şi 50 de profesori de liceu
din zone montane din România şi
Norvegia, care au luat parte la activităţi
educaţionale privind managementul
inteligent şi sustenabil al resurselor, au
învăţat cum se pot implica în comunitate
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Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană a României, proiect ce
urmăreşte integrarea actvităţilor tradiţionale în sistemul economic modern, îşi
propune să disemineze experienţa dobandită prin proiect şi să contribuie astfel
la conturarea unor bune practici care să stimuleze dezvoltarea activităţilor
agricole tradiţionale din Carpaţi într-un mod sustenabil şi eficient economic.
Astfel s-a creat un Ghid de bune practici, ce se doreşte a fi un instrument util celor
ce doresc să sprijine dezvoltarea păstoritului în zonele montane, atât crescători
de animale şi administratori de stâne, cât şi factori decizionali, responsabili de
crearea şi implementarea de politici agricole montane. Ghidul conţine informaţii
despre managementul pajiştilor, bunăstarea animalelor, stâne şi facilităţi de
producţie moderne a brânzeturilor, reţete şi specificaţii de produs, marketing şi
formare vocaţională.

Au fost elaborate Ghidul de bune practici şi
o serie de broşuri specifice unor capitole
importante din Ghid: Managementul
Pajiştilor, Reţete şi Specificaţii Tehnice,
Construcţii Zoopastorale, Saivane şi Stâne.
Broşurile realizate şi Ghidul de Bune
Practici pot fi descărcate de la adresa web:
http://www.carpatsheep.ro/bunepractici.html

Pa g i n a |3

Standarde Naţionale PEFC - RO

Master on-line în Dezvoltare Durabilă Montană
Programul de Master în Dezvoltare Durabilă Montană desfăşurat la Centrul de Studii
Montane, Perth College UHI, este un program on-line, part-time, interdisciplinar la
sfârşitul căruia absolvenţii primesc Certificat Postuniversitar (PGCert), Diplomă de
Studii Aprofundate (PgDip) sau Diplomă de Master, în funcţie de timpul alocat şi
opţiunile fiecărui cursant.

Primul draft al Standardelor Naţionale
PEFC pentru România este lansat în
consultare publică de la începutul lunii
Martie 2016. PEFC (Programme for
Endorsement of Forest Certification) este
cel mai răspândit sistem de certificare a
pădurilor şi a lanțurilor de custodii pe
lemn şi produse din lemn de pe glob.
Stabilirea standardelor naţionale are o
importanță majoră pentru întregul sector
forestier din România, motiv pentru care
vă invităm să accesaţi website-ul
www.pefc.padurea.org
dedicat
elaborării
standardelor
naţionale
românești PEFC, unde în secţiunea
http://pefc.padurea.org/index.php/en
/standarde/standarde-romanesti puteţi
consulta draftul documentelor tehnice
PEFC-RO, aflate în procedura de
consultare publică.

Pentru a obţine Diploma de Master, studenţii trebuie să absolveze trei module de bază,
fiecare având 20 de credite (Aspecte Sociale şi de Mediu din Zonele Montane, Analiza
Politicilor şi Dezvoltare Durabilă), trei module opţionale, fiecare având tot 20 de
credite, şi să susţină o teză de dizertaţie (15.000 de cuvinte), având 60 de credite. Cei
care nu sunt interesaţi de întregul program de studii au şi posibilitatea de a se înscrie
la unul sau mai multe cursuri în funcţie de abilităţile şi interesele lor.

Anul academic 2016/2017 va începe la data de
12 Septembrie 2016 iar aplicaţiile se transmit
on-line până pe 30 Iunie 2016.
Detalii suplimentare cu privire la structura,
conţinutul, desfăşurarea şi taxele aferente acestui
program pot fi obţinute contactând organizatorii la
următoarele adrese de e-mail:
angela.paterson@perth.uhi.ac.uk
martin.price@perth.uhi.ac.uk
precum şi accesând website-ul programului:
https://www.perth.uhi.ac.uk/subjectareas/centre-for-mountain-studies/courses

CONTACT
Asociaţia Naţionala pentru
Dezvoltare Rurală Montană
“ROMONTANA”
Oborului 11, Vatra Dornei –
725700 (jud. Suceava)
+40 230 370 776
office@romontana.org
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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.
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