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Dragi prieteni ai munţilor,

- Apeluri de proiecte România-

Suntem încântați să vă supunem atenției noi informații de actualitate din lumea
muntelui. În acest număr vă prezentăm noi oportunități de finanțare pentru proiectele
voastre, vă aducem la cunoștință evenimentele dedicate muntelui ce au avut loc în luna
decembrie la Roma și la Vatra Dornei, vă informăm despre noile reglementări privind
pășunatul, dar nu în ultimul rând vă propunem înca de pe acum o vară activă în 2018.

Ucraina şi România-Republica
Moldova
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Vă mulțumim că ne-ați urmărit pe parcursul întregului an și vă asigurăm că vom fi la fel
de dinamici și în 2018.
Dorindu-vă cele mai placute clipe cu prilejul Sărbătorilor de Iarna și un Nou An cu
realizări pe masura eforturilor și aspirațiilor dumneavoastra, vă urăm „La mulți ani!”
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- Alergare montană în România /
Hit the Egg – Oușoru Challenge

Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi: www.romontana.org

Lansare apelurilor pentru propuneri de proiecte prin programele
transfrontaliere România-Ucraina şi România-Republica Moldova
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de Management, a lansat de curând primele apeluri de propuneri
de proiecte pentru Programele Operaţionale Comune România-Republica Moldova și
România-Ucraina aferente intervalului 2014-2020. Informații despre pașii de urmat
pentru depunerea aplicațiilor, prioritățile vizate de apeluri, valoarea maximă a
finanțărilor acordate, precum și regulile de eligibilitate sunt prezentate în pachetele de
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aplicație disponibile aici: http://www.roua.ro-ua-md.net/apeluri/apeluri-deschise/
și aici: http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro/.
Potenţialii beneficiari ai acestor apeluri
sunt: autorități regionale/județene și locale,
instituții publice, instituții de învățământ,
instituții culturale, ONG-uri, institute de
cercetare sau alte organizații relevante
pentru fiecare prioritate inclusă în apeluri.
Programul urmărește selectarea de
proiecte care au ca rezultat crearea de
parteneriate între entități aflate de o parte
şi cealaltă a graniţei, care să aducă
beneficii comunităților din zona de
frontieră.

sănătății mediului în regiunile montane ale întregii lumi.
România este membră a Parteneriatului Montan, punctul focal în România, la nivelul
instituțiilor guvernamentale fiind reprezentat de Agenția Zonei Montane. Țara noastră a
fost reprezentată la eveniment de: Dănuț Gîțan și Dănuț Ungureanu, delegați din partea
Agenției Zonei Montane, instituție guvernamentală, Prof. dr. Radu Rey și Adrian Rey,
reprezentând societatea civilă pro-munte, respectiv Forumul Montan din România și
Asociația ROMONTANA (singurele ONG-uri din România membri în Parteneriatului
Montan).
Participanții au ascultat declarații la nivel înalt ale membrilor fondatori, printre care
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), guvernele Italiei și
Elveției și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UN Environment Programme).

Sursa informației: http://www.mdrap.ro/

Reuniunea globală a Parteneriatului
Montan Internațional / FAO – 2017
(Roma, Italia)
La cea de-a 5-a Reuniune Globală a
Parteneriatului Montan care a avut loc în
perioada 11-13 decembrie 2017, la Roma,
Italia, au participat peste 220 de persoane.
Reuniunea de la Roma a coincis cu Ziua
Internațională a Mutelui (11 decembrie),
tema propusă pentru anul 2017 fiind:
"Munții sub presiune: climă, securitate
alimentară, migrație".
Parteneriatul Montan este o alianță de
instituții guvernamentale, organizații
neguvernamentale și private, sub egida
FAO, angajate într-un efort comun cu
scopul de a realiza o dezvoltare durabilă a
zonei montane, pretutindeni în lume. Prin
accesul la întreaga bogăție și diversitate a
cunoștințelor, informațiilor și expertizei
membrilor săi (peste 280 membri),
Parteneriatul Montan stimulează inițiative
concrete la toate nivelurile pentru
abordarea eficientă a amenințărilor,
îmbunătățirea calității vieții și susținerea

S-au analizat provocările și răspunsurile Cadrului de Acțiune și le-au aliniat la Agenda
pentru Dezvoltare Durabilă 2030. Au fost discutate amendamente la documentul privind
guvernarea, au fost aleși noi membri ai comitetului director și au fot identificate
prioritățile de lucru pentru următorii patru ani. După încheierea ședințelor în plen, noul
comitet director a avut prima întâlnire. Italia a fost aleasă la președinția Comitetului
director, prin reprezentanul Guvernului italian, iar Programul Națiunilor Unite pentru
Mediu (UN Environment) și Centrul de Cercetare și Dezvoltare Rurală Integrată din
Karnali au obținut vicepreședinția Parteneriatului.

Extras din primul număr al newsletter-ului Agenției Zonei Montane, ce poate fi consultat
aici: http://azm.gov.ro/
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Ziua Internațională a Muntelui
sărbătorită la CE-MONT, Vatra
Dornei

Agenția Zonei Montane a fost prezentă cu un stand de produse montane care au obținut
dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”.

Vineri, 16 decembrie 2017, la sediul
Centrului de Economie Montană
(CE-MONT) al Institutului Național de
Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”
al Academiei Române, din Vatra Dornei, a
avut loc cea de-a 14-a Conferință științifică
și informală dedicată celebrării „Zilei
Internaționale a Muntelui” (Parteneriatul
Montan / ONU-FAO) 2017 ce a avut ca
temă „Munții sub presiune: Climă,
Securitate alimentară, Migrație”.
Evenimentul a fost organizat de Forumul
Montan din România în colaborare cu
Centrul de Economie Montană (CE-MONT)
al Institutului Național de Cercetări
Economice „Costin C. Kirițescu” al
Academiei Române, Agenția Zonei
Montane, Filiala Bistrița Năsăud a
Forumului Montan din România, Asociația
Națională pentru Dezvoltare RuralăMontană
„Romontana”,
Federația
Agricultorilor de Munte “Dorna” și Primăria
municipiului Vatra Dornei. Invitat de
onoare, a fost ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale, dl. Petre Daea.
Principalele teme dezbătute în cadrul
Conferinței:


dezvoltarea durabilă a zonei
montane din România –
necesitate, resurse, programe;



crearea unei rețele naționale de
ferme și stâne pedagogice
montane;



gastroturismul – ca direcție de
regenerare demografică pentru
zonele montane afectate;



satul de munte – rezervor de
valori și bastion al trăiniciei
poporului român.

În cea de-a doua zi, domnul ministru Petre Daea a făcut o vizită la sediul Agenției Zonei
Montane, unde s-a întâlnit cu angajații instituției. S-au purtat discuții referitoare la
probleme actuale și soluții de perspectivă pentru dezvoltarea ruralului montan.
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Noi
reglementări
privind
pășunatul animalelor domestice
Pășunatul animalelor domestice va fi
permis pe perioada întregului an
crescătorilor care sunt proprietari sau dețin
cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul
scris al proprietarilor de terenuri agricole,
pe care se pășunează.
Măsura a fost luată în ședința de guvern
din 21 decembrie 2017, printr-o ordonanță
de urgență care ridică interdicția
pășunatului în perioada 6 decembrie – 24
aprilie, pentru o parte din proprietarii
animalelor domestice. Guvernul a stabilit,
prin ordonanța de urgență, modificarea
prevederilor art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea
nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției
fondului cinegetic.
Potrivit noii reglementări, „se interzice
pășunatul animalelor domestice în terenul
agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, cu
excepția cazurilor în care proprietarul
animalelor domestice este proprietar sau
deține cu orice titlu terenul agricol sau are
acordul scris al deținătorului de teren pe
care se pășunează”. Vechea reglementare
prevedea interdicția pășunatului pentru toți
crescătorii de animale. Această interdicție
ar fi putut să conducă la producerea de
însemnate pierderi de animale prin
mortalități, să creeze premisa renunțării la
activitatea de creștere a animalelor,
depopulării spatiului rural, dispariției
locurilor de muncă și imposibilității
asigurării hranei pentru populație.

De asemenea, aplicarea sancțunilor
contravenționale pentru crescătorii de

animale care sunt proprietari sau dețin cu orice titlu terenul agricol sau au acordul scris
al deținatorului de teren pe care se pășunează, pe de o parte, iar pe de altă parte, așa
cum s-a mai evidențiat, pierderile importante în rândul efectivelor de animale și
reducerea veniturilor crescătorilor de animale, ar putea determina consecințe negative
sociale și economice.
Prin aplicarea actului normativ adoptat astăzi, România își menține calitatea de
producatoare și exportatoare de produse de origine animală și va avea o contribuție
semnificativă la creșterea produsului intern brut.
Sursa:http://www.madr.ro/comunicare/4136-noi-reglementari-privind-pasunatulanimalelor-domestice.html

Zece concursuri de alergare montană pe care trebuie să le încerci
Ţara asta îţi dă tot ce vrei. Ai munţi, ai văi, ai râuri, ai tradiţii şi peisaje. Trebuie doar să
întinzi mâna şi să vrei. Noi vrem! – un organizator de maraton montan.
Neştiută, discretă, entuziastă, inventivă, energică, fabulos de ambiţioasă, România
alergătorilor montani arată cu totul altfel faţă de Româniile carnavaleşti de la televizor.
E o ţară privată, alergică la birocraţia şi sedentarismul încremenit al aparatului de stat
(cu care nu are absolut, dar absolut!, nimic în comun). E suficient să arunci o privire pe
site-urile concursurilor - excelent întreţinute, cu conturi de Facebook şi Twitter, adrese
de e-mail şi numere de telefon (la care chiar răspunde cineva!) şi o puzderie de
informaţii foarte bine structurate - pentru a înţelege că azi măcar o parte din români au
intrat deja adânc în Secolul al XXI-lea.
Maratoniştii montani sunt, adesea, cei care s-au plictisit de monotonia alergărilor pe
asfalt şi au vrut mai mult. Profilul concurentului? Visul şi idealul oricărui publicitar:
orăşean, dinamic, corporatist, bine pregătit, cu venituri peste medie, ambiţios, în
căutare de provocări şi de experienţe noi, preocupat de mediu, de România de mâine
şi de cei din jur.

Ascensiune pe vârful Ousoru din munții Suhard; Foto: Antonio Grosos
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Nevăzut publicului larg, genul ăsta de
concursuri la înălţime a ajuns să genereze
şi turism, economie, profit: dezvoltare. Sunt
sate pierdute printre munţi care, o dată pe
an, se umplu de oameni. Sunt ocupate
toate camerele şi casele disponibile, se
consumă cât într-o lună, se face gălăgie
cât în zece. Treptat, pe alocuri,
comunităţile locale încep să înţeleagă că
pot profita de legăturile cu oaspeţii ăştia
puţin ţăcăniţi. Poate că şi aici e viitorul. Un
univers unde se transpiră, unde fără efort
nu ai niciun merit, unde antrenamentele
sunt furcile caudine prin care treci linia de
sosire - nimic în comun cu filmele unde
eroii se fac ca plicurile cu supă instant, în
două minute. Universul ăsta este populat
cu oameni reali.

Ne bucurăm să vedem că printre cele zece concursuri de alergare montană prezentate
și recomandate de Prosport se regasește și Hit-the-Egg – Oușoru Challenge, organizat
în Bucovina, la Vatra Dornei, de Asociația Dorna EcoActiv și Bucovina Freeride Society,
cu susținere și din partea Asociației Romontana. Ediția a treia a concursului va avea loc
pe 7 iulie 2018 iar concurenții vor putea opta, la fel ca și anul trecut, pentru proba de
semi-maraton (25 Km) sau cea de maraton (50 Km). Înscrierile vor demara odată cu
jumatatea lunii ianuarie 2018 și se vor face exclusiv on-line.

Foto: Alex Negrea
ProSport şi Mercedes Benz au selectat 10
din cele mai frumoase evenimente de
alergare montană la care puteţi participa în
România. Sunt concursuri pentru toate
gusturile şi toate stadiile de pregătire:
curse accesibile sau infernale, evenimente
unde poţi participa cu familia şi altele unde
organizatorii nu îţi dau drumul pe traseu
dacă n-ai experienţă.

Vă invităm să urmăriți noutațile despre Hit the Egg pe website-ul concursului: https://hitthe-egg.ro/ și pe pagina de socializare https://www.facebook.com/hittheegg/. Totodată
pentru a descoperi mai îndeaproape lumea alergătorilor montani, vă recomandăm să
citiți articolul din ProSport care prezintă detaliat 10 din cele mai frumoase concursuri
din țară.
Sursa articol ProSport: http://www.prosport.ro/publicitate/special-10-concursuri-dealergare-montana-pe-care-trebuie-sa-le-incerci-in-romania-ghid-ce-sa-stii-daca-te-aisaturat-de-asfalt-si-vrei-sa-te-apuci-de-trail-i-16840078

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 durabilă a zonelor montane din România.
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