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Introducere
Dragi prieteni ai munţilor,
Suntem încântați să vă supunem atenției noi informații de actualitate din lumea
muntelui. În acest newsletter vă prezentăm noi oportunități de finanțare, noutăți
legislative, vă aducem la cunoștință evenimente dedicate muntelui ce vor avea loc în a
doua jumatate a acestui an, vă propunem idei pentru o vacanță de vară activă, dar mai
ales suntem încântați să vă anunțăm că standardele nationale de certificare forestieră
în sistem PEFC pentru România au fost aprobate de către PEFC International în data
de 04 iunie 2018!
Echipa RoMontana
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Programul RO-CULTURA a fost lansat
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Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii și Identității
Naționale (MCIN), în calitate de Operator de Program, a organizat miercuri, 20 iunie
a.c., evenimentul de lansare a Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE
2014-2021. Programul RO-CULTURA este cel mai important program de finanțare a
sectorului cultural din România, dispune de un buget total de peste 29.000.000 Euro și
va cuprinde 7 apeluri de proiecte ce vor fi lansate în următorii 3 ani.

- Hit The Egg – Oușoru Challenge,
2018
– Conferință MADR – Banca
Mondială
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
www.romontana.org

RO-CULTURA are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale
prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
În cadrul conferinței au luat cuvântul dl. Ștefan Răzvan Rab, Secretar de Stat Ministerul Culturii și Identității Naționale, Excelența Sa dna Lise Nicoline Kleven
Grevstad, Ambasadorul Regatului Norvegiei în România, dna Mihaela Toader, Secretar
de Stat - Ministerul Fondurilor Europene, dna Mihaela Terchilă, Director – Ministerul
Fondurilor Europene, dl Bogdan Trîmbaciu – Director UMP, dna Monica Drăgan –
Director adjunct UMP.
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„Sectorul cultural nu este doar o valoare în
sine, ci și un factor care generează
creștere economică, locuri de muncă și nu
în ultimul rând, inovare. Mai mult,
sectoarele culturale și creative joacă un rol
fundamental în promovarea incluziunii
sociale și a unui simț al comunității,
contribuind astfel la promovarea valorilor
de solidaritate și coeziune între oameni”, a
declarat Excelența Sa dna Lise Nicoline
Kleven Grevstad.
Cu această ocazie, a fost anunțată și
lansarea primului apel pentru relații
bilaterale, începând cu data de 2 iulie a.c.
Fondurile disponibile vor putea fi accesate
în vederea identificării de organizații
partenere din Statele Donatoare –
Norvegia, Islanda și Liechtenstein – pentru
pregătirea de proiecte în parteneriat. De
asemenea, a fost lansat website-ul dedicat
al Programului: www.ro-cultura.ro unde toți
cei interesați vor putea afla mai multe
detalii referitoare la finanțările disponibile,
apelurile de proiecte, parteneriatele
bilaterale, evenimentele organizate, etc.

niște metodologii clare de elaborare a studiilor de prognoză a recoltelor, o bază de date
cu recoltele din trecut și un regulament de valorificare, conform cerințelor Codului silvic.
În realitate, nu există nimic din toate acestea. Chiar dacă pe noi nu ne prea interesează,
la nivelul Uniunii Europene lucrurile stau altfel. Pentru că este vorba nu doar de resurse
alimentare (a căror trasabilitate este tot mai necesară) dar mai ales pentru că pe piața
trufelor se învârt sume enorme, de ordinul milioanelor de Euro.

Proiectul Erasmus + în care Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava este partener
se numește “Nonwood forest Product network” și își dorește doar să-i pună la aceeași
masă pe cei interesați sau vizați de valorificarea produselor nelemnoase (carne de
vânat, ciuperci, trufe, cetină, plante medicinale ș.a.) pentru a le aduce la cunoștință
experiența partenerilor din celelalte țări partenere în proiect: Grecia, Italia, Spania,
Portugalia, Slovacia, Slovenia și Turcia. Coordonatorul proiectul, Primăria comunei
Cuadros din Spania, a organizat, timp de o săptămână, o școală de vară privind
valorificarea produselor accesorii. Din partea României au participat un culegător de
trufe (dl Marius Ivan) și un proaspăt absolvent al facultății de agronomie din București,
secția silvicultură (dl Lucian Cioacă). De asemenea, există o platformă de e-learning
funcțională, creată prin contribuția fiecărui partener în proiect.

Sursa: https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiriprogram/s-a-lansat-programul-ro-cultura

Produsele forestiere nelemnoase: în
pădure sau în afara acesteia?
Facultatea de silvicultură a Universității
“Ștefan cel Mare” din Suceava derulează
un proiect Erasmus + axat pe crearea unei
rețele de valorificare a produselor
forestiere nelemnoase din România.
Produsele
forestiere
nelemnoase,
cunoscute printre specialiști sub
denumirea generică de produse accesorii,
revin periodic în centrul atenției dar nu
stârnesc suficient de mult interes din
partea deținătorilor de pădure. Motivele
sunt două: predictibilitatea redusă a
recoltelor și nevoia de manoperă foarte
ieftină, fără de care recoltarea în sine nu
este rentabilă. Formal, ar trebui să existe

În ceea ce privește regulamentul de valorificare a produselor accesorii, atât de necesar
în contextul actual, mai ales din punct de vedere al culegătorilor de trufe, pentru care
nu există nicio prevedere legală explicită, s-au organizat trei întâlniri cu cei interesați în
valorificarea trufelor (culegători și comercianți): una la Predeal, în februarie, o a doua la
Zalău, în aprilie, și ultima la Gura Humorului, la mijlocul lunii iunie 2018. Dacă la prima
întâlnire participanții erau foarte sceptici în ceea ce privește șansele de coagulare în
jurul câtorva idei, la ultima întâlnire s-a discutat despre crearea unei asociații a trufarilor
din România, care să reprezinte interesele culegătorilor de trufe, precum și a unei
cooperative a trufarilor, prin care să se facă valorificarea trufelor, astfel încât să existe
posibilitatea unui mai bun control al prețurilor de valorificare. De asemenea, s-a finalizat
și Regulamentul de valorificare a produselor accesorii, ce urmează a fi înmânat cât de
curând Ministerului Apelor și Pădurilor, spre supunere în dezbatere publică.
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Standardele nationale de certificare
forestieră în sistem PEFC pentru
România au fost aprobate de PEFC
International
Standardele nationale de certificare
forestieră în sistem PEFC pentru România
au fost aprobate de către PEFC
International în data de 04 iunie 2018!
PEFC este cel mai mare sistem de
certificare forestieră din lume.

PEFC România este o organizație creată în urma acestui proiect și va funcționa ca și
Organism Național de Guvernanță pentru implementarea acestui sistem de certificare
forestieră. Muțumiri speciale sunt atribuite către Embassy of Switzerland in Romania /
Ambasada Elveției în România pentru încredere și sprijinul acordat!
Sursă:
https://www.pefc.org/standards/national-standards/endorsed-nationalstandards/54-Romania

Proiectul de “Lege a Muntelui” a fost adoptat de Camera Deputaților. Un
miliard de Euro pentru zona montană!
Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 245 voturi pentru, unul împotrivă şi 28 abţineri,
proiectul Legii muntelui, care prevede instituirea unui program de încurajare a
activităţilor din zona montană, pentru care se alocă de la bugetul de stat un miliard de
euro pe o perioadă de 10 ani. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modalităţile de protecţie şi dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane.
Potrivit textelor adoptate, prin prezenta lege se aprobă Programul de încurajare a
activităţilor din zona montană, pentru care se alocă un miliard de euro pe o perioadă de
10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Standardele naționale PEFC pentru
România au fost dezvoltate în perioada
2014 – 2017 prin intermediul unui proiect
ce a beneficiat de finanțare din partea
Programului de Cooperare ElvețianoRomân, fiind implementat de către un
consorțiu format din Asociatia Romontana,
Universitatea ”Stefan cel Mare” din
Suceava (Facultatea de Silvicultură),
Fundația Open Fields, Federația Nostra
Silva
și
Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
SAB (Centrul Elvețian pentru Regiunile
Montane). Mai multe detalii despre proiect
găsiți aici: https://romontana.org/intarireacapacitatii-asociatiilor-de-proprietari-depaduri-pentru-un-management-forestierdurabil-2014-2017/

Bazinul montan, în înţelesul prezentei legi, reprezintă un teritoriu montan, constituit din
mai multe unităţi administrativ – teritoriale cu continuitate teritorială, constituite, de
regulă, de-a lungul unei văi, al unui curs de apă sau căi de comunicaţie, cu caracteristici
geo-climatice comune şi cu activităţi economice şi culturale cu caracter tradiţional,
similare, aflate în jurul unui centru de dezvoltare locală. Zona montană a României
cuprinde 9 grupe de munţi. Fiecare grupă de munţi este formată din mai multe masive
muntoase, fiecare masiv muntos cuprinzând zone aflate în imediata vecinătate şi care
formează o singură entitate geografică, economică şi socială cu caracteristici
asemănătoare, prevede textul adoptat. Prin această lege este interzisă colectarea
apelor, izvoarelor şi pâraielor în scopul utilizării acestora pentru microhidrocentrale, fără
asigurarea în prealabil şi cu prioritate a necesarului de apă pentru animalele domestice
şi sălbatice, acordând drept de exploatare celor care asigură reinvestirea profitului în
proiecte de dezvoltare a calităţi productive a terenurilor. La întocmirea documentaţiilor

Newsletter RoMontana Nr. 14 |iulie 2018

Pa g ina |3

pentru proiectele privind construcţia de
microhidrocentrale, sunt obligatorii avizele
emise de direcţiile pentru agricultură
judeţene şi direcţiile silvice judeţene şi
unităţile administrativ – teritoriale, mai
prevede proiectul.

Specialiştii agricoli, medicii, profesorii tineri, până la vârsta de 35 de ani, care se
stabilesc cu domiciliul în comune sau sate montane aflate la peste 20 km distanţă faţă
de un oraş beneficiază de o “primă de munte”, echivalentă cu 100% faţă de salariul de
bază. Învăţătorii care îşi exercită profesia în sate sau cătune montane izolate
beneficiază de o “primă de munte” echivalentă cu 100% faţă de salariul de bază.
Camera Deputaţilor este for decizional.

De asemenea, statul român acordă
compensaţii băneşti, în conformitate cu
prevederile reglementărilor în vigoare,
proprietarilor de terenuri din zona montană,
aflate în situri Natura 2000, parcuri
naturale, parcuri naţionale rezervaţii ale
biosferei şi alte arii naturale protejate.

Sursa: https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2018/06/26/camera-deputatilor-aadoptat-proiectul-legii-muntelui--134370

Cerere de propuneri de proiecte: SMEs Growth Romania 2018
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor
colabora în vederea introducerii în
învăţământul gimnazial, profesional şi
liceal a unui pachet de discipline de studiu,
care să cuprindă noţiuni elementare
despre socio-economia zonei montane.
Forma de organizare a învăţământului
preşcolar şi primar din zona montană se va
stabili prin norme metodologice aprobate
prin hotărâre a Guvernului. Instruirea
practică a elevilor se va realiza la ferme
pedagogice atestate pe lângă gimnazii, în
baza unui parteneriat public-privat.
Statul român, prin autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, sprijină şi susţine
patrimoniul cultural material din zona
montană prin programe speciale, ce
vizează conservarea şi valorificarea
acestuia, astfel: restaurarea monumentelor
istorice şi a clădirilor cu valoare culturală,
arhitecturală şi istorică; îmbunătăţirea
accesibilităţii la infrastructura destinată
turismului şi documentării spre situri
arheologice şi spre alte obiective istorice;
sprijinirea iniţiativelor societăţii civile şi
administraţiei publice locale cu privire la
crearea de muzee rurale şi a unor
amenajări cu destinaţie de turism cultural,
etnografic, istoric, memorial; iniţierea unor
acţiuni periodice de informare, promovare
şi prezentare a patrimoniului cultural
montan prin: puncte de informare, târguri,
festivaluri.

Primul apel de propuneri din cadrul Programului SME Growth Romania este lansat.
Programul face parte din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, care sunt
mecanisme de finanțare menite să contribuie la reducerea disparităților economice și
sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre
statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.
Termenul limită de depunere: 1 noiembrie 2018
Domenii de interes:
Tehnologii, procese și servicii inovatoare;
Dezvoltarea durabilă a afacerilor;
Ecologizarea afacerilor și proceselor existente;
Dezvoltarea și implementarea de produse și servicii inovatoare.

Solicitanți eligibili:
1. IMM-urile, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361 a Comisiei Europene,
înregistrate ca persoane juridice în România și funcționând în conformitate cu legislația
românească în vigoare privind societățile comerciale, respectiv: Legea 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Organizațiile neguvernamentale (ONG) care desfășoară activități economice,
înregistrate ca persoane juridice în România și care funcționează în conformitate cu
legislația românească aplicată privind ONG-urile, respectiv: Ordonanța guvernamentală
26/2000 sau Legea 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și
completările ulterioare.
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Parteneri eligibili: orice entitate privată
sau publică, comercială sau necomercială,
înregistrată ca persoană juridică într-unul
dintre statele donatoare (Islanda,
Liechtenstein și Norvegia) sau în România.
SMEs Growth Romania va încerca să
stimuleze și să dezvolte cooperarea pe
termen lung între statele donatoare și
România pe baza dezvoltării și inovării
întreprinderilor. Scopul este de a aloca
75% din finanțare întreprinderilor mici și
mijlocii. Se va acorda prioritate proiectelor
de parteneriat bilateral care oferă valoare
adăugată.
Două scheme de granturi sunt disponibile
prin prezenta cerere de propuneri:

Aplicare: Vor fi acceptate numai aplicațiile electronice, transmise prin portalul de
aplicații Innovation Norway, în limba engleză.
Aplicațiile și șabloanele electronice pentru atașamentele obligatorii sunt disponibile pe
website-ul Innovation Norway https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eeanorway-grants/. Proiectele de proiecte vor fi depuse prin intermediul portalului de
aplicații care poate fi accesat prin intermediul site-ului web menționat mai sus. Pentru
informații actualizate despre programul SME Growth Romania, sunteți încurajat să
verificați periodic următoarea adresă web https://www.innovasjonnorge.no/roinnovation

1. Schema pentru proiecte individuale:
Suma totală disponibilă pentru finanțarea
proiectelor pentru această schemă de
granturi este de 15.083.334 EUR, care
este împărțită între zonele de interes
pentru Program în următoarele sume
indicative:
Inovare în industria verde: 7.708.334 EUR

A XI-a Convenție Montană Europeană, 25 – 27 septembrie 2018, Vatra
Dornei (România): “Patrimoniul cultural ca motor al creativității, inovației
și dezvoltării socio-economice pentru viitorul zonelor montane”
Vatra Dornei va găzdui în perioada 25 – 27 septembrie 2018, A XI-a Convenție Montană
Europeană, sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural, cu titlul: “Patrimoniul
cultural ca motor al creativității, inovației și dezvoltării socio-economice pentru viitorul
zonelor montane”.

Creștere albastră: 4.525.000 EUR
TIC: 2.850.000 EUR.
2. Schema de granturi mici:
Suma totală disponibilă pentru finanțarea
proiectelor prin această schemă de
granturi este: 6.000.000 EUR, care este
împărțită între zonele de interes pentru
Program în următoarele sume orientative:
Inovare în industria verde: 2.000.000 EUR
Creștere albastră: 2.000.000 EUR

“Moștenire valoroasă din trecut, resursă strategică pentru viitor!”
Convenția se va concentra asupra patrimoniului cultural material și imaterial din zonele
montane și a modului în care această resursă strategică, moștenită din trecut, poate fi
un atu-cheie pentru dezvoltarea zonelor montane pentru a deveni durabile și atractive
în viitor. Se va pune accent pe rolul zonelor montane europene, a comunităților și
patrimoniul lor cultural, în abordarea provocărilor viitorului și crearea de noi oportunități
și perspective.

TIC: 2.000.000 EUR
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Evenimentul este organizat de către
Euromontana – Asociația Europeană a
Regiunilor Montane împreună cu Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția
Zonei Montane, Primăria municipiului Vatra
Dornei, Institutul Național de Cercetări
Economice “Costin C. Kirițescu” – Centrul
de Economie Montană “CE-MONT”,
Asociația
RoMontana,
Federația
Agricultorilor de Munte “Dorna”, Forumul
Montan din România și Asociația AgromRo.
Agenda preliminară a evenimentului (limba
Engleză) este disponibilă aici și mai multe
detalii despre eveniment, inclusiv vizitele
de studiu, pot fi consultate (limba Engleză)
pe această pagină. Nu uitați să vă
înregistrați pentru a putea participa la
lucrările conferinței.
Cu prilejul evenimentului, va avea loc și
cea de-a 4-a întâlnire a grupului de lucru
însărcinat cu dezvoltarea și implementarea
Protocolului Convenției Carpatice pe
Agricultura Durabilă și Dezvoltare Rurală. .

Hit The Egg – Oușoru Challenge –
Vacanță Activă la Vatra Dornei!

dezvoltarea turismului activ în “Ţara Dornelor”, prin promovarea mişcării în aer liber şi
a unui mod de viaţă sănătos.

Esti curios? Pe https://hit-the-egg.ro/editia-a-2-a-2017/ vei afla cum s-a desfășurat
ediția de anul trecut.
Taxa de înscriere a concurenților este de 50 RON (11 EUR) pentru proba de semimaraton și 70 RON (16 EUR) pentru maraton până la data de 22 iulie 2018 și include
kit-ul complet de concurs.

“Transformarea regiunilor montane din România” – Conferinta MADR și
Banca Mondială
“Transformarea regiunilor montane din România” a fost titlul Conferinței organizate de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Banca Mondială la
București, miercuri, 27 iunie 2018. Printre invitați s-au numărat experți internaționali de
renume, respectiv dl. Franz Fischler – fost Comisar European pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală, dl. Thomas Dax – Senior analyst la Institutul Federal Austriac pentru
Agricultură Montană, dl. Nicolas Evrard – Secretar general al Asociației Europene a
Reprezentanților Aleși din Regiunile Montane și experți ai Băncii Mondiale.

Alergare montană, peisaje, relaxare,
atitudine eco. Unde? La Vatra Dornei!
Pălește Oușoru pe 11 august 2018 în “Țara
Dornelor”, într-o mini-vacanță activă cu
care să-ți dai restart. Poți alege între
probele de maraton sau semi-maraton, tot
ce trebuie să faci este să intri pe https://hitthe-egg.ro/, să te înscrii și astfel să participi
la Hit the Egg - Oușoru Challenge, ediția a
III-a.
La Vatra Dornei, pe 11 august!
“Hit The Egg – Ouşoru Challenge” este un
concurs de alergare montană desfăşurat în
Munţii Suhard, cu scopul de a facilita
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Din România au participat cele mai
reprezentative organizații și instituții pentru
specificul dezvoltării durabile a zonei
montane, printre care se numără și
Asociatia RoMontana (una din cele mai
vechi și active din România) – reprezentată
prin Rey Adrian-Radu, Președinte, precum
și reprezentanţi ai altor ministere, membrii
ai Comisiei pentru Agricultură din
Parlament și ai autorităților publice locale.

Organizarea acestui eveniment a venit într-un moment foarte important pentru zona
montană din România, imediat după adoptarea de către Parlament, marți – 26 iunie
2018, a Legii muntelui!

Prezidată de secretarul de stat Alexandru
Potor, alături de experții MADR în politicile
agricole montane, conferința și-a propune
să stimuleze o dezbatere amplă cu actorii
interesaţi de provocările şi oportunitățile
viitoare pentru zonele montane din
România din perspectiva tendinţelor
globale şi europene, în special în ceea ce
privește specificitățile agriculturii montane,
cu impact asupra efectelor socioeconomice și de mediu.

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
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Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană
„Romontana” a fost înfiinţată în anul 2000 ca organizaţie nonguvernamentală, multi-sectorială, având scopul de a sprijini
dezvoltarea generală a zonelor montane din România.
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