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Introducere 

Dragi prieteni ai munţilor, 

Vă prezentăm un nou număr al newsletter-ului Romontana. Ediţia lunii mai 2017 vă 

supune atenţiei un scurt fotoreportaj realizat de Anca Cioltan (Măgurean), ce surprinde 

viața simplă a unei familii de huțuli din comuna Izvoarele Sucevei, vă prezentam 

rezultate ale proiectelor noastre şi noutăţi în materie de dezvoltare montană la nivel 

european.  

Vă dorim lectură plăcută! 

Echipa ROMONTANA 

Poveştile huţulilor: Fotoreportajul ,,Familia Zinici’’ 

Vă supunem atenţiei Fotoreportajul “Familia Zinici”, realizat de Anca Cioltan 

(Măgurean), ce surprinde viața simplă a unei familii de huțuli din Izvoarele Sucevei, cu 

tradițiile și credințele unei comunități izolate dintr-un cătun al României. Scopul 

proiectului a fost regăsirea fericirii într-un mod de viață simplu, izolat de ritmul haotic al 

generației Y de astăzi. Unde este granița între evoluție și tehnologie și ce ne face cu 

adevărat împliniți? După căutări și fotografii ce surprind cele mai importante aspecte 

ale vieții familiei Zinici, putem spune că suntem la fel de fericiți, însă forma în care ne 

exprimăm acest sentiment este diferită. 

Poveştile huţulilor încep la munte. Muntele a fost întotdeauna prieten cu huţulii. Le-a 

devenit loc de adăpost, loc de întrunire, loc de întemeiat familii şi comunităţi. Legătura 

dintre huţuli şi munte se încăpăţânează să treacă testul timpului, sfidând parcă legile 

vieţii moderne. Viaţa într-un cătun din inima muntelui se desfăşoară dupa reguli stricte. 

Rosturile gospodăriei sunt bine ştiute de huţuli. Un ochi simplu care priveşte de departe 

poate vedea o lume încununată de provocări: ierni aspre, muncă fizică sau drumuri greu 

accesibile, detalii ce par a contura o viaţă aprigă. În aparenţă doar, pentru că în esenţă 

se conturează poveştile.   

Poveştile huţulilor sunt multe. Familia Zinici e doar una dintre ele.                                                     

Link: https://vimeo.com/214791374  
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Gestionarea durabilă a pădurilor 

și certificarea forestieră  

Rezultatele proiectului „Întărirea capacității 

asociațiilor proprietarilor de păduri pentru 

un management forestier durabil” au fost 

prezentate oficial cu ocazia conferinței 

„Gestionarea durabilă a pădurilor și 

certificarea forestieră”. Evenimentul s-a 

desfășurat la Brașov, în Aula Universității 

Transilvania - luni, 15 mai 2017. 

Proiectul a făcut parte din Programul de 

cooperare elvețiano-român vizând 

reducerea disparităților economice și 

sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 

și a fost implementat de către un consorțiu 

de parteneri format din Asociația 

ROMONTANA, Universitatea “Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Fundația OpenFields, 

Federația NOSTRA SILVA și SAB – 

Centrul elvețian pentru regiunile montane. 

Proiectul a avut un dublu scop: creșterea 

capacității organizatorice a asociațiilor de 

proprietari de pădure și implementarea 

unui nou sistem de certificare forestieră - 

PEFC™ - un sistem adecvat proprietăților 

private de mici dimensiuni. Certificarea 

PEFC™, cea mai răspândită pe glob, va fi 

în curând disponibilă și pentru proprietarii 

de păduri și operatorii economici din 

România. 

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 Romontana  

https://www.facebook.com/asociatiaromon

tana/  

Conferința a fost onorată de prezența Excelenței sale, dl. Urs Herren, ambasadorul 

Confederației Elvețiene în România, a d-lui prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan, 

rectorul Universității Transilvania din Brașov, precum și a d-lui Ben Gunneberg, CEO și 

Secretar General al PEFC™ International. 

 

Au susținut prezentări: Thomas Egger (director SAB, Elveția), Peter Niederer (manager 

de proiect SAB, Elveția), dr. ing.  Liviu Nichiforel și conf. univ. dr. Marian Drăgoi 

(Facultatea de Silvcultură - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), István Tőke 

(președinte PEFC™ România), dr. ing. Aureliu-Florin Hălălișan (Universitatea 

Transilvania din Brașov), Bogdan Ioan Tudor Todoran și Cătălin Tobescu (președinte 

și, respectiv, vicepreședinte, Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România 

„NOSTRA SILVA”). 

 

Au participat peste 130 de reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, companiilor, ONG-

urilor și structurilor patronale din domeniul silvic. 

Detalii suplimentare despre eveniment pe conferinta.romontana.org 

http://conferinta.romontana.org/
https://www.facebook.com/asociatiaromontana/
https://www.facebook.com/asociatiaromontana/
http://conferinta.romontana.org/
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Seminarul "Îmbunătățirea 

implementării PEI-AGRI" 

RNDR – Reţeaua Naţională de Dezvoltare 

Rurală informează că în perioada 10-11 

mai 2017, reprezentanții Unității de Sprijin 

a Rețelei Naționale Rurale, ai Autorității de 

Management pentru PNDR și ai Agenției 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, au 

participat la seminarul “Îmbunătățirea 

implementării EIP AGRI“ organizat de DG 

AGRI și Service Point PEI AGRI împreună 

cu Rețeaua Națională Rurală și Autoritatea 

de Management pentru PNDR a Greciei, la 

Atena. 

 

Evenimentul a avut ca obiectiv principal 

îmbunătățirea implementării și 

experiențele rezultate din programarea și 

implementare PEI – AGRI în statele 

membre, cât și o serie de obiective 

specifice precum: 

 Identificarea abordărilor și 

mijloacelor necesare Autorităților 

de Management și Agențiilor de 

Plăți în îndeplinirea atribuțiilor și 

având în vedere necesitățile 

Grupurilor Operaționale; 

 Schimbul de experiență și practici 

între Autoritățile de Management, 

Rețele Naționale Rurale și 

Agențiile de Plăți privind sprijinul acordat Grupurilor Operaționale; 

 Creșterea impactului Grupurilor Operaționale prin implicarea rețelelor 

naționale rurale și identificarea organizaților și partenerilor cu abilități 

corespunzătoare și complementare; 

 Evalurea proiectelor Grupurilor Operaționale și finanțarea soluțiilor identificate 

de Grupurile Operaționale. 

 

Discuțiile din cadrul evenimentului și atelierelor de lucru au vizat aspecte precum: 

 Coerență legislativă (în actuala perioadă există 2 politici publice care sprijină 

inovarea, respectiv regulamentul de dezvoltare rurală și Horizon 2020); 

 Crearea unei politici publice pentru viitor; 

 Abordare critică, încurajatoare și constructivă; 

 Consolidarea relației dintre fermieri și cercetători; 

 Încurajarea implicării în cadrul unui Grup Operațional și utilizarea unui limbaj 

accesibil; 

 Concentrarea pe necesitățile locale; 

 Flexibilitatea tematicilor analizate în cadrul Grupurilor Operaționale (GO). 

 

Sursa informaţiei: http://rndr.ro/comunicare/comunicate/item/143-seminarul-

imbunatatirea-implementarii-pei-agri.html   

http://rndr.ro/comunicare/comunicate/item/143-seminarul-imbunatatirea-implementarii-pei-agri.html
http://rndr.ro/comunicare/comunicate/item/143-seminarul-imbunatatirea-implementarii-pei-agri.html
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Mountain Business Summit 

Un eveniment internaţional major care 

adună toți actorii cheie ce contribuie la 

dezvoltarea economiei montane va avea 

loc la Tarbes, Ţara Bascilor în intervalul 5-

7 iulie 2017.  

Timp de 3 zile, profesioniștii din domeniu 

vor putea să-și împărtășească și să-și 

promoveze expertiza proprie, altor 

investitori și factorii de decizie la diferite 

niveluri. Formatul original al acestui 

eveniment facilitează crearea de rețele 

între participanți. Aceştia se pot identifica 

reciproc cu multe săptămâni înainte de 

eveniment.  

 

În cadrul evenimentului vor fi alocate 

pavilioane naţionale pentru entităţi din 

Franţa, Spania, Italia, Austria, China, 

Japonia, Mexic, etc. Vor fi organizate 

întâlniri de afaceri între actorii publici şi cei 

privaţi, iar participanţii vor putea asista la 

serie de conferinţe internaţionale 

organizate cu prilejul evenimentului. Vă 

invităm să consultaţi aici programul 

preliminar al celor 3 zile: 

http://www.mountainbusinesssummit.com/

index.php/en/program/conference  

Romontana şi Agenţia Zonei Montane au 

răspuns invitaţiei organizatorilor şi vor 

participa la acest eveniment, alături de 

furnizori de soluții inovatoare și factori de 

decizie care contribuie la dezvoltarea 

economică a spaţiului montan ce provind 

din diferite sectoare economice.  

Pentru mai multe detalii despre eveniment 

consultaţi pagina web dedicată: 

http://www.mountainbusinesssummit.com/

index.php/en/  

Alpipro abordează problematica inovării digitale în zonele de schi 

Pe 20 și 21 aprilie 2017, a avut loc la Chambéry, Savoie, în Franța, a 4-a ediție a 

expoziției ALPIPRO. Cu participarea a peste 200 de expozanți și branduri, evenimentul 

a urmărit adunarea actorilor cheie din economia montană care interferează cu stațiunile 

de schi. Impactul inovării și al tehnologiilor digitale asupra strategiilor de marketing 

montan au fost în centrul discuțiilor care au avut loc la Congresul Național de 

Transformare Digitală a Stațiunilor de Schi (Assisi Nationale de la Digitale des Stations 

de Ski) din timpul expoziției.  

Au fost prezentate trei abordari de marketing: 

 Îmbunătățirea serviciului pentru clienți. Este important ca acest serviciu să 

răspundă cerințelor specifice ale consumatorilor de turism montan;  

 Dezvoltarea unui nou model de afaceri. De exemplu, operatorul de telefonie 

mobilă Orange a lansat în 2016 proiectul "Smart Mountain 2016". 

Administratorii destinaţiilor de schi pot achiziționa o aplicație mobilă sau 

ecrane de proiecţie care oferă informații despre tot ce se întâmplă în stațiunea 

de schi (indicând vremea, activitățile propuse, entertainment, etc.); 

 Comunicarea de la baza pârtiilor. Schiorii și iubitorii de munte caută informații 

în timp real despre vreme și condițiile de zăpadă din stațiunea de schi. Astfel, 

stațiuneaTourmalet, din Franța, a creat o aplicație mobile prin care turiștii sunt 

informaţi în timp real cu privire la modificarile stratului de zăpadă, a calităţii 

acesteia şi a condiţiilor generale pentru practicarea sporturilor de iarnă, la 

nivelul întregii staţiuni.    

Aceste exemple, printre multe altele, arată importanța rolului pe care îl joacă 

tehnologia pentru îmbunătățirea serviciilor montane.  

Sursă: http://www.euromontana.org/en/alpipro-focuses-on-digital-innovation-in-ski-

areas/                                                                                                                          

Informaţii detaliate: http://www.alpipro.com/   

 

Peste 320.000 de răspunsuri la consultarea publică privind 

viitoarea Politică Agricolă Comună  

 

Consultarea publică online privind "Modernizarea și simplificarea politicii agricole 

comune (PAC)" a fost închisă în data de 02 mai 2017. Comisia Europeană a primit 

peste 320.000 de răspunsuri din partea a 28 de țări membre UE. Dintre acestea, 45,5% 

din răspunsuri provin din Germania, 12,51% din Franța și 7,67% din Spania.  

http://www.mountainbusinesssummit.com/index.php/en/program/conference
http://www.mountainbusinesssummit.com/index.php/en/program/conference
http://www.mountainbusinesssummit.com/index.php/en/
http://www.mountainbusinesssummit.com/index.php/en/
http://www.euromontana.org/en/alpipro-focuses-on-digital-innovation-in-ski-areas/
http://www.euromontana.org/en/alpipro-focuses-on-digital-innovation-in-ski-areas/
http://www.alpipro.com/
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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. 

Procesul de consultare pentru simplificarea 

și modernizarea PAC a vizat dezbaterea cu 

categoriile de stakeholderi, inclusiv cu 

actorii non-agricoli. O analiză inițială relevă 

că s-au primit răspunsuri din partea 

cetățenilor, autorităților publice naționale, 

regionale și locale, și din partea 

organizațiilor care reprezintă un spectru 

larg de părți interesate. În total, au fost 

depuse 1.417 luări de poziție.  

Euromontana – Asociaţia Europeană a 

Regiunilor Montane și-a prezentat, la 

rândul său poziția. Puteţi să o citiţi (în limba 

franceză) accesând linkul 

http://www.euromontana.org/wp-

content/uploads/2017/05/CAP-

Consultation2017_-

euromontana_reponse_FINAL.pdf   

O analiză completă a răspunsurilor este în 

curs de desfășurare, iar rezultatele inițiale 

vor fi prezentate la o conferință publică la 

Bruxelles, la 07 iulie 2017. Vă invităm să 

consultaţi o analiză preliminară a 

rezultatelor accesând, 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agric

ulture/files/consultations/cap-

modernising/factual_report_public_consult

ation_modernising_and_simplifying_the_c

ap_final.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferință la nivel înalt privind zonele montane: Munții sub 

presiune – schimbări climatice, foamete, migrație  

Romontana are onoarea de a fi invitată să ia parte la Conferința la nivel înalt privind 

munții, ce va avea loc în data de 11 decembrie la sediul Organizației Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din Roma, Italia. 

 

În ciuda importanței globale pentru serviciile pe care le oferă, munții și populaţiile 

montane sunt încă neglijate la nivel global. Scopul principal al Conferinței la nivel înalt 

este de a spori gradul de conștientizare și de a mobiliza eforturile de a acționa urgent 

pentru a aborda amenințările care afectează munții. 

Conferința va promova investițiile și atenția politică, va evidenția legătura dintre munți 

și dezvoltarea durabilă și va integra munții și comunitățile montane în Agenda 

Dezvoltării Durabile și în procesele decizionale ce ţin de schimbările climatice. 

Conferința va fi urmată de cea de-a cincea Adunare Generală a membrilor 

Parteneriatului Montan Internaţional, în perioada 12-13 decembrie 2017, la FAO, Roma, 

Italia. Romontana, alături de toţi ceilalţi membri ai Parteneriatului Montan sunt așteptaţi 

să participe la Adunarea Generală, care va urmări facilitatea schimbului de cunoștințe, 

va aborda diferite chestiuni tematice, mobilizarea resurselor, aspect ce ţin guvernanță, 

planificarea muncii și alte elemente de interes pentru activitatea Comitetului de 

Coordonare. 

http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2017/05/CAP-Consultation2017_-euromontana_reponse_FINAL.pdf
http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2017/05/CAP-Consultation2017_-euromontana_reponse_FINAL.pdf
http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2017/05/CAP-Consultation2017_-euromontana_reponse_FINAL.pdf
http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2017/05/CAP-Consultation2017_-euromontana_reponse_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/factual_report_public_consultation_modernising_and_simplifying_the_cap_final.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/factual_report_public_consultation_modernising_and_simplifying_the_cap_final.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/factual_report_public_consultation_modernising_and_simplifying_the_cap_final.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/factual_report_public_consultation_modernising_and_simplifying_the_cap_final.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/factual_report_public_consultation_modernising_and_simplifying_the_cap_final.pdf

