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Introducere 

Dragi prieteni ai munţilor, 

Suntem încântaţi să vă oferim un nou număr al newsletter-ului Romontana. Vă invităm 
să îl citiţi şi să-l transmiteţi mai departe partenerilor şi colaboratorilor dumneavoastră. 

Vă dorim lectură placută! 

Echipa ROMONTANA 

Şcoala de Vară: Regiunile ca Ecosisteme de Inovare Socială 

Universitatea din Bologna (Departamentul de Aritectură şi Departamentul de 
Economie), în parteneriat cu AICCON, anunţă cea de-a doua ediţie a Şcolii de Vară 
Comunitare în Inovare Socială (SUMSIC 2017). Activităţile se vor desfăşura în intervalul 
26 – 30 iunie, la Bologna, Italia, iar tema aleasă pentru acest an vizează "Regiunile ca 
ecosisteme de inovare socială? Istorie, cultură și instituții". SUMSIC 2017 reprezintă un 
prilej de dezbatere a rolului regiunilor ca ecosisteme posibile pentru inovare socială. Se 
va acorda o atenție specială importanței istoriei și culturii unei regiuni pentru dezvoltarea 
unui astfel de ecosistem, precum și rolului instituțiilor private și publice în a sprijini și 
facilita această dezvoltare. 

Școala de vară se adresează celor ce în prezent urmează programe de studii 
postuniversitare (masterat și doctorat), practicienilor și celor implicaţi în formularea de 
politici. Fiecare solicitant trebuie să trimită CV-ul și formularul de admitere la adresa 
dse.sumsic2017@unibo.it până cel târziu la data de 3 mai. Școala de Vară nu implică 
costuri de participare, în afara de transport.   

Pentru detalii suplimentare vă invităm să accesaţi: 
https://www.siceurope.eu/countries/italy/sic-summer-school-bologna-27-30-
june?alt_path=node/149  
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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 sunt disponibile pe 
pagina web dedicată evenimentului 
http://conferinta.romontana.org/ precum şi 
pe pagina de Facebook 
https://www.facebook.com/events/430121
920661538/  

 

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

 

AFIR Deschide Noi Sesiuni de Finanţare prin Măsurile din PNDR 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va deschide pe 3 mai sesiunile de 
primire a proiectelor de investiții finanțate prin intermediul a 14 submăsuri din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul național, dar 
și pentru zonă ITI Delta Dunării, se arată într-un comunicat al instituției, preluat vineri, 
28 aprilie de agenţia de presă Agerpres. 

Fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitanților care doresc să obțină 
finanțare europeană, totalizează 680,8 milioane de euro, din care 53,5 milioane de euro 
sunt alocate investițiilor din zona ITI Delta Dunării.  

”Una din prioritățile Guvernului României este creșterea gradului de absorbție a 
fondurilor europene. în această perioadă, ne-am implicat la capacitate maximă pentru 
a pregăti toate etapele procedurale necesare deschiderii sesiunii de primire a 
proiectelor de investiții pentru toate submasurile de finanțare din Program care se 
adresează beneficiarilor privați. Am dorit să lansăm toate aceste sesiuni, cu domenii de 
investiție diversificate, pentru a oferi tuturor celor interesați șansa de a dezvolta o 
investiție în mediul rural, cu fonduri din PNDR”, a declarat Adrian-Ionuț Chesnoiu, 
directorul general al AFIR, citat în comunicat. 

De asemenea, în aceeași perioadă, AFIR lansează și sesiunea de depunere a 
proiectelor pentru Schema de minimis ”Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea 
implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor 
agricole în vederea obținerii de produse neagricole” aferentă sM 4.2.  
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„Menţionăm că depunerea proiectelor se 
realizează online pe pagina oficială de 
internet a Agenției, www.afir.info, pentru 
toate submasurile care se vor lansa în 
curând. Totodată, toți cei interesați să 
dezvolte investiții în domeniul agricol, 
pomicol și în cel non-agricol pot consulta 
Ghidurile solicitantului pentru submasurile 
amintite pe site-ul AFIR, la secțiunea 
‘Investitii PNDR'”. 

Sursa informaţiei: 
https://www.agerpres.ro/economie/2017/0
4/28/fermierii-au-la-dispozitie-680-de-
milioane-de-euro-fonduri-ue-prin-
programul-pndr-2020-12-02-37 

  

Sesiunea de Conferințe: 
”Oportunități de investiții și 
promovare a produselor 
montane de către GAL-uri prin 
măsura LEADER”  

Agenția Zonei Montane, în parteneriat cu 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 
(RNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, Federația Națională a 
Grupurilor de Acțiune Locală din România 
(FNGAL), cu sprijinul Grupurilor de Acțiune 
Locală GAL „Ceahlău”, respectiv GAL 
„Munții Metaliferi, Trascău și Muntele 
Mare”, a organizat două Conferințe în 
județele Neamț și Alba în zilele de 4 și 6 
aprilie 2017. Tema acestora a fost de o 
mare actualitate: ”Oportunități de investiții 
și promovare a produselor montane de 
către GAL-uri prin măsura LEADER”.  

 

Evenimentele au constituit un bun prilej de informare, dar și de dezbateri pe subiecte 
de larg interes. Au fost aduși la aceeași masă reprezentanți ai Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, ai Grupurilor de Acțiune Locală din zona montană a României 
(inclusiv de la nivel central – FNGAL), ai Centrelor de Dezvoltare Rurală Județene, 
Agenții de Dezvoltare Regională, Oficii Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
(OJFIR Neamț și Alba) și reprezentanți ai Agenției Zonei Montane. 

 

Măsura LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală, 
punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi 
implementării strategiilor de dezvoltare locală în vederea conservării patrimoniului rural 
şi cultural, dezvoltării mediului economic. Produsele agricole și alimentare locale 
certificate, reprezintă deopotrivă un potențial dar și o șansă pentru zonele montane. În 
acest sens, au fost prezentate și dezbătute următoarele teme: 

 Construcția unui branding teritorial agroalimentar și agroturistic pentru un 
teritoriu montan – conf. univ. dr. Avram FIȚIU, U.S.A.M.V. Cluj; 

 Promovarea sistemelor de calitate a produselor agricole și alimentare. 
Certificarea ca DOP/IGP, exemple practice –ing. Ben MEHEDIN, Fundația 
ADEPT; 

 Utilizarea menţiunii de calitate facultative „produs montan” – ing. Dănuț 
UNGUREANU, Agenția Zonei Montane – AZM; 

 Stâna din Carpații Romaniei între tradiție, continuitate și siguranță alimentară 
–ing.Ioan AGAPI, director, Federația Agricultorilor de Munte “Dorna”. 

Evenimentele au fost organizate în localitățile Durău (județul Neamț), respectiv Sălciua 
– cătun Sub Piatră (județul Alba) și au reunit aproximativ 110 de persoane în cele două 
locații. Scopul principal al întâlnirilor a reprezentat conștientizarea și implicarea 
Grupurilor de Acțiune Locală pentru a putea oferi sprijin producătorilor locali, în vederea 
valorificării produselor montane la un nivel superior, prin certificarea acestora pe unul 
din sistemele de calitate: „produs montan”, DOP, IGP, STG. 

Sursa informaţiei: http://azm.gov.ro/parteneriat-pentru-informare-sesiunea-de-
conferinte-oportunitati-de-investitii-si-promovare-a-produselor-montane-de-catre-gal-
uri-prin-masura-leader/  
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CONTACT 

Asociaţia Naţională pentru 
Dezvoltare Rurală Montană 
“ROMONTANA” 
 
Mihail Sadoveanu 6, Vatra Dornei – 
725700 (jud. Suceava), România 
+40 330 198 538 
office@romontana.org 
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. 

Acţiune a Uniunii Europene 
pentru “Sate Inteligente”  

În data de 11 aprilie 2017, Comisia 
Europeană a prezentat o "acțiune a UE 
pentru Sate Inteligente”, un document 
menit să producă reacţii cu privire la viitorul 
comunităţilor rurale europene. Sunt 
anunțate o serie de inițiative în cadrul 
politicilor si fondurilor UE pentru dezvoltare 
rurală, dezvoltare regională, cercetare, 
transport, energie și digitizare. Acest plan 
de acțiune este o continuare a Declarației 
Cork din septembrie 2016 - 
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/co
rk-declaration_en.pdf. 

 

“Satul Inteligent” este un concept relativ 
nou apărut în politicile Uniunii, ce face 
referire la acele ”zone rurale şi comunităţi  

 

 

 

 

 

 

 

care se dezvoltă pe baza atuurilor proprii, creând totodată noi oportunităţi pentru viitor”.  

Planul de acțiune prezintă 16 iniţiative planificate pentru desfăşurare şi promovare până 
în 2020.  

Printre cele 16 acțiuni prezentate, enumerăm: 

 Proiect-pilot pentru Sate Eco-Sociale Inteligente: Un proiect pilot inițiat de 
Parlamentul European care va urmări caracteristicile satelor eco-sociale 
inteligente. Vor fi identificate bune pracitici iar cu un plus de atenție specială 
vor fi analizate soluțiile digitale și de conectivitate; 

 "Zone Inteligente de Transport Rural" (SMARTA): un proiect care se 
axează pe mobilitate comună interconectată cu transportul public în zonele 
rurale. Proiectul urmărește să ofere o imagine de ansamblu a bunelor practici 
și să identifice condițiile care permit o astfel de abordare; 

 Hub-uri de Inovare Digitala (DIH): Au fost lansate mai multe inițiative de 
formare a rețelei paneuropene a DIH-urilor. De exemplu, i4ms - 
http://i4ms.eu/i4ms/i4ms.php - sprijină IMM-urile active în sectorul de 
producție pentru a-și îmbunătăți produsele și procesele, permițându-le să 
experimenteze tehnologii digitale; 

 Modele de afaceri pentru economiile rurale moderne - Orizont 2020: Se 
lansează o cerere de propuneri pentru un proiect de cercetare menit să ofere 
instrumente îmbunătățite pentru antreprenoriat în zonele rurale, inclusiv o 
bază de date cu studii de caz, soluţii și knowhow. Proiectul va contribui la 
obținerea de noi cunoștințe despre modelele de afaceri emergente în zonele 
rurale, abordând potențialul de dezvoltare, performanța obţinută în accord cu 
aspectele economice, de mediu și sociale, precum și factorii de succes şi 
motivele care l-au determinat; 

Sursă: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-
2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf  

 

 


