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Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat pentru perioada 20
Aprilie – 31 Octombrie cea de-a doua sesiune anuală de depunere a cererilor de
finanţare pentru următoarele submăsuri, care au alocare financiară distinctă pentru
zona montană. Interesul manifestat până acum nu a fost în acord cu estimările
preconizate, excepţia fiind submăsura 4.1, conform informaţiilor prezentate mai jos:
submăsura: 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole” în sumă totală (ZM) de
40.000.000 euro pentru anul 2016 – 26.482.176 euro, echivalentul a 66.2%;
submăsura: 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” în sumă totală
(ZM) de 33.000.000 euro pentru anul 2016 – 3.740.000 euro, echivalentul a
11.3%;
submăsura: 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” în sumă totală
(ZM) de 21.000.000 euro pentru anul 2016 – 660.000, echivalentul a 3.1%;
Altfel, au existat şi submăsuri unde valoare proiectelor depuse a depăşit
bugetul alocat. Este cazul submăsurii 7.2 (investiţii în crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scara mica) unde interesul în zona montană a fost în acord
cu necesarul de investiţii:

- Hit the Egg – Ouşoru Challenge

-

7.2 – infrastructura educaţională – 10.500.000 euro (100%)

- Celebrarea Zilei Internaţionale a

-

7.2 – infrastructura rutieră – 37.500.000 (100%) – încă din luna Iunie.

Muntelui
- Zilele Filmului Istoric în Bucovina
- Dorna Art
- Şcoala de Vară “Romontana”

Pentru detalii suplimentare contactaţi Agenţia Zonei Montane: +4-023-037-50-36
/ secretariat@azm.gov.ro / http://azm.gov.ro/

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
www.romontana.org
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Valoarea maximă a proiectelor poate fi de 50.000 de euro, cu excepţia activităţilor de
agroturism, producţie, servicii medicale şi sanitar-veterinare, unde sprijinul maxim
poate ajunge la 70.000 de euro.
Sprijinul nerambursabil (100%) va fi acordat în două tranşe: 70% la primirea deciziei
de înfiinţare; iar 30% în urma implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi
durata de 5 ani din momentul semnării Deciziei de Finanţare.
Submăsura 6.4 are scopul de a sprijini microîntreprinderile şi întreprinderi mici din
mediul rural, care îşi creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale şi care
răspund urmatoarelor obiective:

PNDR – măsurile 6.2, 6.4
Au fost publicate variantele FINALE,
aplicabile în sesiunea 2016, ale Ghidurilor
Solicitantului aferente submăsurilor 6.2
„Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi
neagricole în zone rurale” şi 6.4 „Investiţii
în crearea şi dezvoltarea de activităţi
neagricole”, împreună cu anexele şi
formularele specifice. Ghidurile (GS) sunt
publicate pe site-ul www.afir.info şi pot fi
consultate accesând:
http://portal.afir.info/informatii_generale_pn
dr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_ac
tivitati_neagricole

· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creşterea numărului de
activităţi non-agricole desfăşurate în zonele rurale;
· Dezvoltarea activităţilor non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creşterea
veniturilor populaţiei rurale şi diminuarea disparităţilor dintre rural şi urban;
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90% din costul total al proiectului şi
nu va depăşi 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali.

Destinaţia de Ecoturism “Ţinutul Zimbrului”
Amplasat la graniţa dintre realitate şi basm, acest ţinut te provoaca la experienţe
spirituale şi naturale nepreţuite.
Reintroducerea zimbrului, dupa ani de eforturi intense, e un vis devenit astăzi realitate.

http://portal.afir.info/informatii_generale_pn
dr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare
_activitati_neagricole

Submăsura 6.2 are scopul de a sprijini
înfiinţarea de întreprinderi mici şi
microîntreprinderi în sectorul non-agricol
din zonele rurale, contribuind la dezvolarea
economică durabilă a spaţiului rural şi
crarea de noi locuri de muncă. Beneficiarii
acestei măsuri sunt fermierii sau membrii
unei gospodăriii agricole care îşi
diversifică activitatea înfiinţând pentru
prima data o activitatea neagricolă,
microîntreprinderile şi întreprinderile mici,
noi înfiinţate, şi microîntreprinderile şi
întreprinderile mici care îşi propun
diversificarea activităţilor prin înfiinţarea
de activităţi noi non-agricole în spaţiul
rural.
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Comunitatea monahală de aici e cea mai mare din Europa (dupa muntele Athos),
satele monahale fiind unice la nivelul Bătrânului Continent, iar Cetatea Neamţ
reprezintă un adevărat simbol al evului mediu românesc.
Cultura spaţiului rural completează moşterirea spirituală şi culturală dobândită prin
vieţile unor reprezentanţi marcanţi ai identităţii neamului românesc. Dintre aceştia,
ca reprezentanţi ai literaturii şi artelor îi putem menţiona pe Ion Creangă, Mihai
Eminescu, Mihail Sadoveanu şi Nicolae Grigorescu.
Pădurile seculare, pajiştile şi fâneţele cu flora spontană valoaroasă, precum şi arta
culinară tradiţională vin să completeze valoarea unei experienţe nepreţuite odată ce
ajungi aici.
Contact: +40 747 430 356; www.tinutulzimbrului.ro
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Zimbrii
eliberaţi
Munţii Ţarcu

în

Organizaţiile WWF Romania şi Rewilding
Europe au eliberat alţi 10 zimbrii în zona
munţilor Ţarcu, la începutul lunii Iunie.
Animalele au fost aduse din trei rezervaţii
din Germania şi Belgia şi sunt primele 10
eliberate
conform
planului
de
reintroducere a zimbrului pe teritoriul
Europei, plan ce prevede reitroducerea în
libertate a 100 de zimbrii până în 2020.

Numărul din Iulie al revistei eco.mont este disponibil online
Numărul din Iulie 2016 al "eco.mont - Jurnal de Cercetare şi Management în Ariile
Montane Protejate" este acum disponibil on-line. Revista a fost fondată la iniţiativa
comună a Rețelei Alpine de Arii Protejate (ALPARC), a Comitetului Internaţional
Ştiinţific pentru Cercetare în Alpi (ISCAR), Academiei de Ştiinţe din Austria (OAW) şi
Universităţii din Innsbruck. Acesta oferă o platformă creată special pentru practicieni
şi oamenii de ştiinţă care lucrează în domeniul ariilor protejate din Europa şi din lume.
Publicul ţintă al revistei sunt oameni de ştiinţă din toate disciplinele conexe, managerii
ariilor protejate şi publicul larg interesat, inclusiv practicieni, vizitatori şi profesori.

În acest moment în Munţii Ţarcu trăiesc în
libertate 20 de zimbrii.
Evenimentele similare ce vor avea loc în
urmatorii cinci ani fac parte din programul
LIFE “Urgent actions for the recovery of
European Bison population in Europe”
finanţat de UE.

În luna Mai a acestui an, Rewilding Europe
şi WWF Romania au demarat acţiunile
pentru crearea unui centru de
împerechere şi creştere a zimbrilor, la
gradina zoologică din Hunedoara.
În cadrul proiectului demarat prin LIFE, se
doreşte formarea unei populaţii sălbatice
de zimbrii cuprinzând 193 de exemplare
până în 2020, cu posibilitatea de
extindere la 300 de zimbrii până în 2024.
http://www.romania-insider.com/romania-tarcumountains-ten-bison/

În acest număr, accentul este pus pe articole cu abordare comparativă. Printre
acestea:







Peter Strasser adoptă o poziţie atentă cu privire la tipurile de protecţie
identificate în zona Convenţiei Alpine;
Chiao Yin şi colab. examinează diversitatea faunei piscicole din 14
rezervaţii naturale din provincia Jiangxi, China;
Michael Duda rezumă măsurile de gestionare a peisajului luate în scopul
conservării melcilor din Rezervaţia Biosferei Wienerwald;
Joanna Siwek prezintă un raport cu privire la efectul apelor uzate provenite
de la cabanele turistice amplasate în preajma cursurilor de apă din Parcul
Naţional Munţii Tatra din Polonia.
Eduard Rumano Yuba şi colab. analizează guvernanţa în situaţiile
conflictuale declanşate de practicarea activităţilor sportive în două zone
montane protejate din Catalonia, Spania.

Numarul "eco.mont" din luna Iulie 2016 a fost publicat de Austrian Academy of
Sciences Press şi Innsbruck University Press, iar noi problematici sunt
prezentate şi publicate bianual. Cei interesaţi de publicarea unui document sunt
invitaţi să acceseze website-ul "eco.mont" www.oeaw.ac.at/ecomont/
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PEFC România – organism de
management al schemei de
certificare PEFC în România.

Ghid de Bune Practici pentru Agricultura Tradiţională Montană
Acest ghid de bune practici este un rezultat al proiectului ”Modele Agricole Sustenabile
pentru Zona Montană din România”, co-finanţat prin Programul de Cooperare
Elveţiano-Român şi Heifer International.
Scopul proiectului este să dezvolte modele agricole sustenabile pentru zona montană
a României, prin integrarea activităţilor tradiţionale în sistemul economic modern,
pentru a consolida venituri şi a proteja peisajul cultural tradiţional şi valenţele sale
turistice.
Ghidul de bune practici reprezintă o sinteză a constatărilor şi rezultatelor proiectului cu
privire la managementul pajiştilor, bunăstarea animalelor, stâne şi facilităţi de
producţie moderne a brânzeturilor, reţete şi specificaţii de produs, marketing şi formare
vocaţională.

Schema de certificare forestiera PEFC
(Program for Endorsment of Forest
Certification) este cea mai răspândită
schemă la nivel mondial, având cea mai
mare extindere. Fiecare ţară, care
doreste să utilizeze această schemă,
trebuie să îşi dezvolte un standard
propriu, adaptat la condiţiile naturale şi
legislative specifice, pe baza cadrului
general de standarde al PEFC
International. Acest standard va fi
auditat şi aprobat de Consiliul PEFC
International.

Pentru a descara ghidul precum şi informaţii succinte, transpuse sub forma unor
broşuri, accesaţi website-ul proiectului: http://carpatsheep.ro/bune-practici.html

http://pefc.org/
La ora actuală elaborarea standardelor
PEFC româneşti se află într-un stadiu
avansat, demarat în anul 2014, pe baza
unui proiect finanţat de un grant elveţian.
În anul 2016 s-a înfiinţat PEFC Romania,
care va asigura rolul de manager al
schemei de certificare forestieră PEFC în
România prin elaborarea şi revizuirea
standardelor, notificarea organismelor
de certificare, evidenţa şi publicitatea
pădurilor şi lanţurilor de custodie
certificate, soluţionarea reclamaţiilor şi
plângerilor, utilizarea eco-etichetelor şi
promovarea schemei de certificare PEFC.
http://pefc.padurea.org/index.php/ro/
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Informaţii detaliate despre proiect, cât şi specifice, cu referire la subiectele prezentate
în ghid, pot fi obţinute de la:
Federaţia Agricultorilor de Munte “DORNA”
Adresa: Str. Oborului, Nr. 11, Mun. Vatra Dornei - 725700, județul Suceava, România,
Tel/Fax: (+40)230.375.037
E-mail: famd@famdorna.ro
Website-uri: www.famdorna.ro / www.carpatsheep.ro
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Politica de Coeziune în regiunile
montane ale UE
Documentul votat în data de 10 Mai
prezintă aspecte importante referitoare
la regiunile montane, care reprezintă o
parte importantă din teritoriul UE
(aproximativ 30%), cu totul dependent de
serviciile lor ecosistemice. Textul arată
că trebuie completată definiţia explicită
a regiunilor montane şi că zonele sunt
dezavantajate din cauza condiţiilor
extreme şi a caracterului lor periferic,
confruntându-se cu depopulare şi
îmbătrânire a populaţiei.
Buna gestionare a terenurilor din zonele
montane este importantă pentru
stabilitatea hidrogeologică a acestora,
oferă o bază pentru multe activităţi
economice, punând accentul pe
agricultură, silvicultură, turism şi energie,
deşi se confruntă cu provocări
importante în privinta dezvoltării sociale
şi economice, schimbărilor climatice,
transportului şi aspectelor demografice.
Garantarea accesului la servicii digitale, la
servicii publice şi la serviciile de interes
general, precum educaţia, serviciile
sociale, serviciile medicale, serviciile de
transport şi cele poştale, facilitarea
creşterii animalelor (producţia de lactate
şi producţia extensivă de carne) sunt
măsuri cu rol semnificativ în zonele
montane din multe ţări ale UE.
Iniţiativele curente pentru Munţii Carpaţi
din cadrul Strategiei UE pentru regiunea
Dunării şi progresele înregistrate în ceea
ce priveşte Strategia macroregională a UE
pentru Alpi sunt extrem de apreciate şi
se doresc a fi luate drept exemplu
pentru cooperarea cu alte zone montane.
În ciuda crizei economice din 2008,
Europa rămâne principala destinaţie
turistică din lume.

pentru regiunile montane ale UE” şi o Carte Albă privind dezvoltarea regiunilor
montane, care ar trebui să fie la baza unei strategii a UE pentru dezvoltarea pe
termen lung a regiunilor montane şi să propună un An European al insulelor şi munţilor.
Documentul are la bază un studiu elaborat de Parlamentul European în anul 2016.
Textul integral adoptat de Parlamentul European poate fi accesat la adresa web:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-20160213&language=RO&ring=A8-2016-0074

Competiţia de Alergare Montană ‘Hit the Egg ‘– Editia I, 2016
Prima ediţie a concursului de alergare montană “Hit the Egg – Ousoru Challenge”,
desfăşurat în Munţii Suhard a reunit aproximativ 200 de participanţi, cu vârste şi
experienţe diferite. Diversitatea participanţilor a favorizat şi succesul evenimentului, al
cărui scop e să sprijine dezvoltarea turismului activ în zona Dornelor, prin promovarea
mişcării în aer liber şi a unui mod de viaţă sănătos.

Feedback-ul venit din partea concurenţilor, sponsorilor şi al spectatorilor la eveniment
a fost cât se poate de pozitiv, dovadă fiind reacţiile de pe reţelele de socializare şi din
media online. Vremea a fost prielnică desfăşurării activităţilor, cu excepţia furtunii de
după-amiază care a surprins pe traseu, în apropierea finnish-ului, ultimele 3
concurente. Din acest motiv festivitatea de premiere a fost mutată la sala de sport din
Vatra Dornei, iar petrecerea de final nu s-a mai putut organiza. Chiar şi aşa energia
tuturor celor prezenţi, participanţi, voluntari, organizatori, spectatori, a produs efecte
pozitive ce sunt resimţite de toţi cei implicaţi, chiar şi acum la o lună dupa eveniment.
Surpriza cea mare a venit din partea sportivei din Republica Moldova, Diana Nastas,
care a ocupat pozitia a 2-a la categoria general feminin, dar tot surpriza poate fi
considerat şi nefericitul abandon al sportivului Andrei Leanca.
Cel mai bun timp (2h 2’ şi 16’’) a fost obţinut de atletul dornean Andrei Dorin Rusu,
antrenat de Cristian Prâsneac de la CSM Dorna.
Detalii despre eveniment pe website-ul http://hit-the-egg.ro/ şi pe pagina oficială de
socializare a evenimentului: https://www.facebook.com/Hit-the-egg-OusoruChallenge-971005959655526/

Parlamentarii europeni invită Comisia
Europeană să elaboreze o „Agendă
Newsletter Romontana Nr. 4 | Iunie/Iulie 2016
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Apel pentru transmiterea de
fotografii destinate celebrării
Zilei Internaţionale a Muntelui
Lansăm un apel fotografilor amatori şi
profesionişti care vor să sprijine
organizarea evenimentului dedicat zilei
internaţionale a muntelui.
Romontana intenţionează să utilizeze
imaginile în materiale promoţionale,
grafice şi fact sheet-uri, ştiri web şi postări
în reţelele sociale. Prin transmiterea
fotografiilor, vă asumaţi responsabilitatea
deţinerii drepturilor de autor şi acceptaţi
ca Romontana să le utilizeze în scopuri
strict necomerciale, conform celor
menţionate mai sus.
Vă rugăm să transmiteţi fişiere cu rezoluţie
mare, până la data de 30 Septembrie a.c.,
la adresa de e-mail: office@romontana.org
Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite a desemnat în anul 2003
ziua de 11 Decembrie ca "Ziua
Internaţională a Muntelui".

Zilele Filmului Istoric în Bucovina, 15 – 25 August
Scopul festivalului este realizarea unui mare eveniment cultural de talie internațională
în Bucovina prin care tinerii din această provincie și nu numai să aibă acces la ceea ce
înseană cinematografia de înaltă calitate şi informaţie, mulţumită invitaţiilor de mare
prestigiu şi a filmelor artistice/documentare proiectate.
Festivalul se dorește a fi un eveniment internaţional prin participarea internaţională
atât a invitaţilor speciali (Austria, Serbia, Ungaria, Germania) cât şi a publicului. Vor fi
proiectate 60 de filme, vor avea loc 30 de prelegeri (30 de invitați atât din România cât
şi din toate celelalte ţări ale fostului Imperiu Austro-Ungar). Printre invitaţi se numără
judecătorul Cristi Danileţ, regizorul Nicolae Mărgineşnanu, Nicolae Pepene (Directorul
Muzeului de Istorie din Braşov), istoricul Bedros Horasangian (București), istoricul
Cosmin Budeancă (Bucureti), Prof. univ. Mihai Coitor (Cluj), Maia Morgenstern, şi mulţi
alţii. Pe lângă proiecţiile de filme, evenimentul reuşeşte să fie unul complex, din
program nelipsind 10 concerte de muzică (câte un concert live în fiecare seară de
festival), şi activităţi dedicate promovării sporturilor montane şi protejării mediului
înconjurator, deviza festivalului din aces an fiind: DEZVOLTĂM CULTURA ŞI PROTEJĂM
NATURA!
Evenimentele se vor desfasura în Suceava (3 zile, 15-17 august), Câmpulung
Moldovenesc (2 zile, 18-19 august) şi Vatra Dornei (7 zile, 19-25 august). Evenimentul
este organizat de o echipă complexă ce curpinde 20 de membrii plus 90 de voluntari
din oraşele menţionate.

ONU îşi exercită anual rolul de observator
al activităţilor dedicate acestui eveniment,
cu scopul de a atrage atenţia asupra
importanţei munţilor, a evidenţia
oportunităţile şi constrângerile în
dezvoltarea zonelor montane şi de a forma
alianţe care vor aduce schimbări pozitive
pentru populaţiile şi mediul montan.
Tema celebrarilor din acest este "Cultura
Montană: celebrarea diversităţii şi
consolidarea identităţii".
Conceptele de patrimoniu tradiţional,
cultură şi spiritualitate sunt intrinsec
legate de munţi.

Organizatorii mulţumesc pe această cale celor 21 de parteneri locali/persoane juridice
inclusiv autorităţile locale, 6 parteneri naţionali/persoane juridice (printre care ICR,
CNC, CNSAS, IICCMER), 12 parteneri media naționali, 9 parteneri media locali pentru
judeţul Suceava şi cu acoperire inclusiv pe zona de Nord-Est.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi link-urile:
http://www.ericvoegelin.ro/index.php
www.evoegelin.blogspot.com
www.emiliandranca.wordpress.com
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Dorna Art – Festival de Artă şi
Cultură Urbană
La Vatra Dornei în intervalul 29-31 Iulie are
loc festivalul de arta şi cultură urbană
Dorna Art, eveniment ce îşi propune
reactivarea oraşului Vatra Dornei prin
crearea unei platforme alternative
culturale de recreere, interactive şi
contemporană având ca prim pas
recâştigarea
unui
spaţiu
urban
controversat, de către comunitate –
grădina din spatele Cazinoului.
Obiectivele principale
eveniment sunt:









ale

În Grădina Cazinoului din Vatra Dornei se vor desfăşura 17 concerte, ateliere, proiecţii
de film, târg de produse handmade şi expoziţii de fotografie. Un spectacol de Teatru
Labirint şi proiecția filmelor de la Festivalul Super au loc în clădirea Vilei Cembra,
clădire monument istoric. Spectacolul de teatru de păpuşi “Cipi şi surpriza” se joacă la
Foişorul din parc. În cele trei zile ale evenimentului, se vor organiza tururi ghidate în
clădirea Cazinoului. Programul și harta cu locațiile evenimentului pot fi consultate pe
pagina de facebook Dorna Art: https://www.facebook.com/DornaArt/

acestui

Crearea unei comunităţi de tineri
cu vârste cuprinse între 15 şi 35
de ani din Vatra Dornei care sunt
pasionaţi de artă;
Dezvoltarea unei platforme
culturale,
sportive
şi
educaţionale pentru copiii şi
tinerii din Vatra Dornei;
Realizarea unui context în care
tinerii pasionaţi de diferite tipuri
de artă să cunoască profesionişti
din domeniile de interes;
Atragerea proiectelor culturale
către Vatra Dornei;
Dezvoltarea conceptului de
voluntariat în rândul tinerilor din
Vatra Dornei.

Unul dintre momentele care nu trebuie
ratate la Dorna Art este proiecția filmului
documentar despre clădirile monument
istoric din Vatra Dornei, care a fost realizat
în cadrul Programului Şcoala Altfel, în a
cărui producție au fost implicaţi 10 elevi ai
Liceului Ion Luca. Filmul are premiera
vineri, 29 iulie, la ora 22:30, în Grădina
Cazinoului.
www.dorna-art.ro
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Tinerii vor avea ocazia să participe la atelierul de pictură susţinut de David Croitor, la
atelierul de educaţie juridică susţinut de Cristi Danileţ, la un atelier/spectacol de teatru
senzorial labirint şi la atelierul de creaţie Reborn Bicycles (pentru înscrieri:
http://www.dorna-art.ro/2016/info/atelier-de-creatie-reborn-bicycles/ ).

Şcoala de Vara: “Antreprenoriat inovativ şi perspective de dezvoltare
în zona rurală montană”
În intervalul 06-10 Iulie, cu găzduirea Ageniei Zonei Montane, s-a desfăşurat la Vatra
Dornei, prima ediţie a Şcolii de Vară “Antreprenoriat inovativ şi perspective de
dezvoltare în zona rurală montană”.
Evenimentul coordonat de organizaţiile Romontana şi Junior Acheivement Romania, a
oferit şansa unor tineri de liceu să îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale şi cele de
cercetare-dezvoltare. Au participat 20 de elevi de la Colegiul Naţional de Informatică,
Piatra Neamţ, Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta, Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia”,
Focşani, împreună cu profesorii coordonatori.
Obiective:






Îmbunătăţirea culturii antreprenoriale;
Dezvoltarea de abilităţi practice şi cunoştinţe teoretice necesare pentru
cercetare-dezvoltare;
Prezentarea şi conştientizarea oportunităţilor existente în zona rural-montană;
Dezvoltarea creativităţii;
Stimularea conceperii unui plan de afaceri;
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Evaluarea realistă a propriilor
abilităţi antreprenoriale;
Dezvoltarea abilităţilor personale
şi interpersonale (comunicare,
lucru în echipă, luarea deciziilor,
rezolvarea
problemelor,
redactarea şi susţinerea unei
prezentări).




Printare 3D – Horia Curpănaru & Andrei Grigoruță, compania „3D Makers.ro”
Introducere în antreprenoriat/ Vorbire în public/ Munca în echipă/ Educație
financiară și bugetară – Dorian Zemba – Project Coordinator - Junior
Achievement Romania

În ultima zi, tinerii grupati în echipe au prezentat planurile de afaceri, fiind premiate
cele adaptate specificului montan şi care au demonstrat un grad ridicat de inovare.
Cele patru proiecte propuse au vizat: crearea unui parc tematic ce va rezolva problema
celei mai inestetice zone din municipiul Pietrei Neamț, realizarea unei culturi de afin în
zona montană, producția de cătină cu ajutorul voluntarilor, și angajarea șomerilor din
zone rurale montane pentru a culege plante medicinale ce se găsesc în aceste zone si
valorificarea acestora prin ceaiuri.

Atât activitățile teoretice cât şi jocurile de
rol ce au stimulat munca în echipa, s-au
desfăşurat la Agenția Zonei Montane, iar
aplicațiile practice, demonstrative au avut
loc la Centrul de Economie Montană CEMONT din Vatra Dornei şi la sediul Parcului
Național Călimani (cu vizitarea rezervaţiei
„Tinovul Şarul Dornei”).

Aceste iniţiative de business, care au inclus componente sociale şi de mediu, au avut
rolul de a facilita dezvoltarea profesională a tinerilor, ca promotori ai unui sistem
modern, flexibil şi eficient, ajutandu-i să înţeleagă mai bine mecanismele economiei
de piaţă, dobândind mentalităţi şi concepte potrivite unor viitori antreprenori inovativi.

Printre temele prezentate s-au numărat:




Zona Montană a României în
ecuaţia Dezvoltării Durabile.
Realităţi – Realizări – Politici –
Oportunităţi. Lector dr.ing. Dănuț
Ungureanu,
Agenţia
Zonei
Montane;
Iniţierea tinerilor în cercetare –
Prezentarea Centrului ”Alexandru
Proca” – ing. Mircea Ignat ICPECA Bucureşti

Şcoala de vară “Antreprenoriat inovativ şi perspective de dezvoltare în zona rurală
montană“ a fost organizată de Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană
„Romontana” în parteneriat cu Serviciul de Dezvoltarea Afacerilor – ADR-NORD–EST,
Centrul “Alexandru Proca” pentru Iniţiere în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor Olimpici
de la ICPE-CA, Bucureşti, Agenţia Zonei Montane (MADR), Junior Achievement România
şi Colegiul Naţional de Informaticã, Piatra Neamţ.

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.

Pa g e |8

