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Emisiunea “Descriptio Moldaviae - Europa Munţilor” – TVR Iași
În perioada 25 - 27 septembrie 2018, 22 de ţări ale Europei au fost reprezentate la cea de-a 11-a ediţie a Convenţiei Europene a Munţilor, organizată de Euromontana la
Vatra Dornei. România, membră a organizaţiei internaţionale prin Agenția Zonei
Montane (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale), RoMontana, FAMD, AGROMRO, Open Fields și FOM a fost desemnată țară gazdă a acestei convenții, nu
întâmplator, în Anul European al Patrimoniului Cultural, tema centrală fiind cultura și
civilizaţia munţilor Europei. Vă invităm să urmăriți materialul video realizat de TVR Iași,
cărora le mulțumim și pe această cale pentru prezența la eveniment și pentru reportajul
realizat. Link video: https://www.youtube.com/watch?v=j5wj2haqTAA&t=872s
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Idei Inovatoare pentru Turism
În Alpi, planurile de afaceri pentru
concepte turistice durabile primesc
finanțarea inițială de care au nevoie.
"Generatorul de Inovare" al CIPRA
Elveția sprijină lansarea a patru proiecte
turistice.
Proiectul "A l'Abri de l'Hêtre" din vestul
Elveției cuprinde cinci cabane amplasate în
pădure, menite să-și asigure nevoia de
energie și apă în autonomie completă,
concomitent cu creșterea gradului de
conștientizare a oaspeților cu privire la
resursele naturale și soluțiile durabile. De
asemenea, a fost acceptată ideea
proiectului "Glamping à la Ferme", o rețea
regională de oferte de cazare flexibile în
ferme: fermele se ocupă de oaspeții lor la
fața locului, de ex. oferind micul dejun sau
servicii suplimentare, după caz.
Un "model revoluționar al școlilor de schi"
e idea de proiect născută la Graubünden:
în plus față de gama existentă de școli de
schi, în viitor, instructori de schi mobili pe
versanți ar putea învăța în mod spontan
schiorii aventuroși în abordarea pârtiilor cu
zăpadă adâncă sau a celor unde se poate
practica mogul schi. Un alt proiect inovator
"Alpine Sabbatical" își propune să utilizeze
casele de vacanță în afara sezonului, cu
tarife avantajoase.
Aceste patru proiecte au convins juriul prin
caracterul lor inovator și prin planurile de
afaceri solide, primind astfel o contribuție
financiară ca start-up-uri. Generatorul de
inovații este o modalitate prin care CIPRA
Elveția, împreună cu reprezentanții
sectorului turistic și științific, promovează
idei neconvenționale pentru turismul
durabil din Alpii elvețieni. De asemenea,
aceast generator marșează la aplicarea
metodelor de co-creație, ce reunesc printre
alții, potențialii clienți și furnizori de servicii.

Sursă și informații suplimentare: www.innovationsgenerator.ch (DE/FR)

Peste 8.600 de Solicitări de Finanțare pentru Investiții în Crearea și
Dezvoltarea de Activități Non-Agricole în Mediul Rural
Conform unui comunicat de presă publicat la data de 21 noiembrie 2018, Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale a primit online peste 8.600 de solicitări de finanțare pentru
investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole în mediul rural prin
intermediul submăsurilor 6.2 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Valoarea fondurilor europene solicitate prin cele
două linii de finanțare este de 769 de milioane de euro. Astfel, în urma selecției
proiectelor, AFIR a încheiat contracte de finanțare pentru investiții non-agricole cu 3.025
de antreprenori, în valoare totală de 271 milioane de euro. Cele mai multe solicitări de
finanțare prin intermediul celor două submăsuri, 5.130 de proiecte, au fost depuse
pentru investiții legate de furnizarea de servicii în mediul rural - servicii medicale,
sociale, sanitar-veterinare, servicii de consultanță, contabilitate, juridice, service auto,
servicii foto-video sau salon de înfrumusețare. Foarte mare căutare au avut și
pensiunile agroturistice finanțate prin PNDR 2020. Astfel, pentru infrastructura în
unitățile de tip agroturistic și în activități de agrement, AFIR a primit 1.934 de solicitări,
din care 908 prin sM 6.2 și alte 1.026 prin sM 6.4.
De asemenea, AFIR a primit online 1.135 cereri de finanțare pentru activități pentru
producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: fabricarea produselor
textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie sau fabricarea
produselor chimice, farmaceutice. Pentru activități meșteșugărești (activităţi de
artizanat, olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.) au fost
depuse 482 de solicitări de finanțare aferente ambelor submăsuri. Pentru investițiile în
producția de combustibil din biomasa (fabricarea de peleți și de brichete), în vederea
comercializării, AFIR a primit 73 de cereri de finanțare.
Sursă: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21283/solicitari-de-finantare-in-valoarede-769-milioane-de-euro-pentru-investitii-non-agricole-in-mediul-rural
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națională, politici în sectorul forestier și starea pădurilor României.

Dezvoltare sau Subzistență? Cum
va arăta sectorul forestier în
următorii ani?
Sfârsitul anului 2018 - începutul anului
2019 vor aduce decizii care vor influența
decisiv pentru cel putin 5-7 de acum înainte
evolutiile din silvicultură și întreaga ramură
a economiei forestiere. Vă invit sa trecem
rapid în revistă subiectele aflate în
dezbateri, deciziile aferente și implicațiile
acestora.
Finalizarea și prezentarea rezultatelor
ciclului II al IFN – noiembrie 2018.
Este binecunoscut faptul că în perioada
imediat următoare vor fi prezentate
rezultatele Ciclului II al Inventarului
Forestier național. Rezultatele primului
ciclu al Inventarului Național Forestier au
arătat o stare a pădurilor României bună,
cu o crestere a suprafeței pădurilor, a
volumului la hectar și a stocului total de
masă lemnoasă în păduri.
De ce sunt atât de importante datele
Ciclului II al IFN? Pentru că în Ciclul I s-au
parcurs piețele de probă în anii 2008-2012,
în Ciclul II s-au parcurs aceleași piețe de
probă (peste 55 000) ca și în Ciclul I, s-au
măsurat exact aceeași arbori pentru care
există date din Ciclul I in piețele de probă,
rezultând date esentiale: unii arbori nu mai
sunt și aceștia dau volumul lemnului
"dispărut" din păduri, pentru arborii găsiți
se masoară elementele dendrometrice din
nou și rezultă date despre creșterea
pădurii. Bogăția de date care va fi oferită
de Ciclul II al IFN despre starea pădurilor
este uriasă, dar vom avea date
incontestabile despre creșterea pădurilor și
despre volumul "dispărut" din păduri, cifre
care nu au existat ca rezultat al Ciclului I al
IFN. Este prima dată când vom avea
aceste date în urma unui studiu de mare
precizie, date care vor sta la baza oricărei
discuții privind strategia forestieră

Stabilirea alocărilor financiare pentru următorul exercițiu financiar european PNDR.
Este binecunoscut faptul că singurele resurse de investiții reale pentru sectorul forestier
- pentru construcția de drumuri forestiere, investiții în tehnologie de exploatare
modernă, împăduriri, compensații pentru proprietarii de păduri - Natura 2000,
împăduriri în terenuri agricole și neagricole, etc - se regăsesc în Programul Național
de Dezvoltare Rurală.
Pentru exercitiul financiar 2014-2020, alocările financiare au fost foarte modeste, și nici
măsurile existente nu s-au derulat (Măsura de silvomediu este un exemplu).
Până la sfârsitul anului 2018 România va face deja primele propuneri privind obiectivele
Programului Național Strategic pentru perioada de după 2020. Deși pare departe, mai
este doar 1 an până în 2020, iar prioritățile vor fi stabilite acum. Dacă nu reușește să
se implice în discuții acum, sectorul forestier nu va exista între prioritățile de finanțare
nici în perioada 2021-2027 și va fi condamnat la subzistență ca și în prezent.
Resursele de investiții ale Romsilva - strategia de valorificare a masei lemnoase.
O resursă de investiții importantă pentru sectorul forestier o reprezintă resursele propri
de investiții ale Romsilva. Este o discuție esențială cât de mari sunt aceste resurse, cât
ar trebui să fie aceste resurse comparat cu rezultatele administrării private a pădurilor
în România, care este politica statului referitor la sectorul forestier. În prezent, 90 % din
profitul Romsilva - atât cât este - merge la bugetul de stat, sumele care se întorc sub
formă de investiții pentru sectorul forestier sunt minime.
Romsilva ar putea fi inclusă în viitoare structură a Fondului Național de Investiții, cu
renunțarea la guvernanță corporativă și implicații multiple.
Finalizarea următoarei etape a SUMAL.
În această perioadă se parcurg etape de dezvoltare a sistemului SUMAL, dezvoltările
nu sunt rezultatul unei dezbateri sau ale unor acte normative (HG-1004-2016 este
prorogat și va fi anulat, asa cum a comunicat Ministerul), dar din discuțiile și diversele
prezentari cu diferite ocazii există în lucru dezvoltări semnificative care vor îmbunătăți
sistemul de trasabilitate a masei lemnoase și vor reduce tăierile ilegale în continuare.
Între aceste dezvoltări mentionez doar:





puncte GPS pe traseul de transport, telefonul cu aplicația Wood-tracking va
însoți traseul;
unificare Wood-tracking cu SUMAL Agent;
sistem de alerte funcțional;
înlocuirea pentru profesioniști a avizului clasic cu aviz în format electronic.

Impactul acestor dezvoltări asupra sectorului forestier va fi mare, pozitiv dacă aceste
dezvoltări vor simplifica din birocrația raportărilor din sistemul forestier, dar și potențial
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negativ dacă vor produce bulversări și
blocaje. Important va fi și efectul asupra
reducerii fenomenului tăierilor ilegale, daca
măsurile se vor dovedi eficiente.
Schema de sprijin pentru energii
regenerabile din biomasa. Evoluția
consumului de lemn de foc - strategia
energetică națională.
Cu sigurantă, consumul de lemn de foc de
către populație va intra pe o pantă
descendentă în România. În strategia
energetică națională - finalizată în această
perioadă, acest consum este estimat a se
reduce cu 30 % până în 2030. România nu
are în prezent o schemă de susținere
aplicabilă pentru investițiile noi în
producerea de energie regenerabilă pe
bază de biomasă, ceea ce blochează
investițiile în acest domeniu, alături de
definirea extrem de restrictivă a biomasei
lemnoase certificabile, practic doar
rumeguș și coajă, rezultate din prelucrarea
primară. România și-a asumat, alături de
UE, o creștere a ponderii energiei
regenerabile de până la 32 % până în
2030, ceea ce va presupune investiții
masive în acest sector, iar energia din
biomasă este una dintre soluțiile cele mai
eficiente. În contextul reducerii consumului
de lemn de foc, utilizarea resursei pentru
energie în cogenerare este o modalitate
foarte eficientă de valorificare.

Desi este un subiect foarte tehnic, merită expus ca principiu. În raportările internaționale
pentru mecanismele de combatere a schimbărilor climatice, cu ținte asumate în baza
acordului de la Paris, România are ca țintă pentru sectorul LULUCF - agricultură,
silvicultură, schimbări de folosință a terenurilor - păstrarea emisiilor de carbon la același
nivel față de nivelul de referință. Aici intervine discuția nivelului de referință - care este
unul istoric, calculat pentru sectorul forestier pe baza datelor istorice privind creșterea
pădurilor, volumul recoltat, utilizarea masei lemnoase, bilanțul carbonului în silvicultură,
exploatarea și procesarea masei lemnoase. Dar România nu are date istorice, stabilirea
nivelului de referință doar pe baza volumului legal exploatat în perioada 1991-2010 ar
conduce la un nivel de referință foarte scăzut față de rezultatele privind creșterea
pădurii și volumul "disparut", date de Inventarul Forestier Național.
Aceste politici privind combaterea schimbărilor climatice vor avea un impact serios
asupra cotelor de recoltă și strategiei de valorificare a masei lemnoase. Dezvoltări ale
subiectului în articolul prezentat în "Bucovina Forestieră" de către dl. Viorel Blujdea și
dl. Gheorghe Marin - "Obligații asumate și contribuția sectorului forestier la îndeplinirea
țintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale României".
Toate aceste evoluții vor avea loc în contextul în care România va deține Președinția
Consiliului European, va găzdui și va organiza evenimente asupra temelor în
dezbatere la nivel european. Sigur, sunt multe alte paliere, dezbateri și politici care vor
influența evoluțiile din sectorul forestier, am selectat factorii de influență pe care i-am
considerat decisivi, cu evoluții în perioada imediat următoare.
Anul trecut Fordaq - Comunitatea Forestierilor a organizat prima ediție a Forumului
Pădurilor, Industriei lemnului și Economiei Verzi, un forum de dezbatere a temelor
majore existente pe agendă dar și de "advocacy", de susținere prin comunicare a
punctelor de vedere profesionale privind evoluțiile din sectorul forestier. Vă invit să
revedeți o sinteză a evenimentului de anul trecut în articolul Fordaq de mai jos și o
revistă a presei în urma evenimentului:

https://lemn.fordaq.com/news/Video%3A_Rezumat_si_concluzii%2C_Forumul_55509
.html
Având în vedere agenda deosebit de bogată și importantă pentru perioada următoare,
am decis să organizăm și în 2018 Forumul Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei
Forestiere, care se va desfășura în 7 decembrie, în aceeași locație ca și anul trecut, cu
un parteneriat extins în sustinerea evenimentului prin impletirea expertizei mediului
academic, implicarea decidenților din partea autoritătilor și reprezentarea organizațiilor
profesionale și patronale din sector. Temele expuse mai sus se vor regăsi între temele
majore de dezbatere ale forumului, agenda urmând a fi îmbunătățită și extinsă prin
consultări cu partenerii și susținătorii evenimentului.

Nivel de referință al recoltărilor de masă
lemnoasă – raportări LULUCF - decembrie
2018.

Sursă (articol preluat):
https://lemn.fordaq.com/news/Dezvoltare_sau_subzistenta_Cum_va_60372.html?fbcli
d=IwAR0Zbf-J5EJ0hkTFefTTS4k-99c0NKigohZmm1vzDHDnN7thPY9DDZct4Lk
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Programul Transnațional „Dunăre”
(DTP)
În luna noiembrie a.c., Secretariatul
european comun INTERREG de la
Budapesta, care gestionează Programul
Transnațional „Dunăre” (DTP), a deschis
oficial cea de-a treia cerere de propuneri
de proiecte.
Cu această ocazie, vor fi organizate 4
evenimente tematice care abordează
subiecte relevante pentru zonele prioritare
DTP (inovarea, mediul, accesibilitatea și
guvernanța) dupa cum este anunțat în
prezent pe website-ul oficial:







4 decembrie 2018 – București –
temele
discutate
sunt
accesibilitatea, transportul și
coridoarele ecologice;
14 decembrie 2018 – Praga –
temele
discutate
sunt
managementul apei (prevenirea
inundațiilor și riscurile legate de
mediu), patrimoniul cultural și
natural, și energia;
19 decembrie 2018 – Stuttgart –
tema dezbatută va fi inovarea;
15 ianuarie 2019 – Bratislava –
tema dezbatută va fi guvernanța.

Sunt avute în vedere 4 priorități importante
pentru regiunea Dunării:
1) Axa prioritara 1: O regiune a Dunării
inovatoare și responsabilă social – bugetul
alocat 15.502.383,79€ Obiectivul specific
1.1 „îmbunatățirea condițiilor-cadru pentru
inovare” – restricționat la: – servicii
inovatoare, cu accent pe consolidarea
ocupării forței de muncă prin intermediul
politicilor publice inovatoare (autoritățile
naționale sau regionale ar trebui să preia
inițiativa) și industriile creative (cu accent
puternic pe regenerarea urbană inovatoare
prin centrele/hub-urile de servicii).

Obiectivul specific 1.2: „Creșterea competențelor pentru inovare socială și afaceri” –
restricționat la: – întărirea capacității asa-numitelor organizații de sprijin pentru a oferi
formare antreprenorială inovatoare și educație în cadrul economiei bazate pe
cunoaștere; - dezvoltarea de servicii sociale inovatoare capabile să răspundă mai bine
nevoilor sociale și să furnizeze servicii de interes general.
2) Axa prioritara 2: O regiune a Dunării responsabilă față de cultură și mediu –
18.988.035,78 €. Obiectivul specific 2.1: „Consolidarea gestionării transnaționale a apei
și prevenirea riscului de inundații” – restricționat la:
– gestionarea calității apei, de ex. politici integrate, strategii, soluții, măsuri de reducere
a poluării cu substanțe periculoase, îmbunătățirea calității apelor (de suprafață și de
sol) din zona Dunării și a bazinelor subterane relevante transfrontaliere; – soluții mai
eficiente de tratare a apelor reziduale care pot avea impact transnațional;
– managementul integrat al resurselor de apă subterană; – gestionarea resurselor de
apă din punct de vedere al aspectelor cantitative (utilizarea echilibrată, coordonarea și
cooperarea intersectorială) care au impact transnațional, etc.;
– abordare strategică privind măsurile operaționale armonizate și coordonate de
prevenire a inundațiilor (de exemplu, coordonarea intersectorială, inclusiv energia
hidroelectrică, navigația, etc.) pentru râurile (bazinele) transnaționale relevante.
Obiectivul specific 2.2: „Promovarea utilizarii sustenabile a patrimoniului natural și
cultural și a resurselor” – deschis; Obiectivul specific 2.3: „Promovarea restaurării și
gestionării coridoarelor ecologice” – deschis; Obiectivul specific 2.4: „Îmbunătățirea
pregătirii pentru gestionarea riscurilor de mediu” – deschis.
3) Axa prioritara 3: O regiune a Dunării responsabilă energetic și mai bine conectată –
12.827.512,13€ Obiectivul specific 3.1: „Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și
sigure și a accesului echilibrat în zonele urbane și rurale” – restricționat la: – coridoare
de transport care traversează regiunea Dunării; – trasee de ciclism care traversează
regiunea Dunării; – inter-și multimodalitate, inclusiv dezvoltarea legăturilor portuare cu
transportul rutier și feroviar pentru îmbunătățirea lanțurilor de transport. Obiectivul
specific 3.2: „îmbunătățirea securității energetice și a eficienței energetice” – deschis.
4) Axa prioritara 4: O regiune a Dunării bine guvernată – 12.027.371,03€ Obiectivul
specific 4.1 „Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a face față provocărilor
societale majore” – deschis.
Țări eligibile: 9 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă,
Germania – cu 2 landuri: Baden‐Württemberg și Bavaria -, România, Slovacia, Slovenia
și Ungaria) și 5 state terțe (Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru,
Serbia și Ucraina – cu 4 provincii/oblast-uri: Chernivetska, Ivano‐Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).
Bugetul total al cererii: 59.345.302,73€; banii pentru Programul Transnațional Dunare
sunt alocați din 3 surse de finanțare: FEDR, IPA (Instrumentul pentru Pre-aderare) și
IEV (Instrumentul European pentru Vecinatate) la care se adaugă constribuțiile
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naționale. Ratele de cofinanțare (pentru
statele membre): prioritățile 1-4: 85%
FEDR + 15% cofinanțare națională.

“Art. 1 — (1) în vederea aplicării politicilor și strategiilor de dezvoltare și protecție a
mediului montan, se constituie la nivel teritorial, câte un Comitet de masiv pentru fiecare
grupă de munți din România, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ.

Parteneri eligibili: entități publice locale,
regionale, naționale, incluzând GECT,
organizații internaționale si entități private
(camere de comert, asociații, ONG-uri,
companii, etc.). Parteneriatele trebuie să
fie formate din minimum 3 parteneri din 3
țări eligibile, dar, potrivit experiențelor
trecute, un parteneriat viabil poate avea
între 8-15 parteneri din 6-8 țări.

(2) Numărul Comitetelor de masiv și stabilirea pe grupe de munți, sunt prevazute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 2 - (1) Comitetul de masiv cuprinde 15 membri și are următoarea componență:
a) un primar de municipiu/oraș/comună din cadrul unităților administrativ-teritoriale din
grupa de munți respectivă, ales prin vot de primarii localităților din grupa de munți;
b) un reprezentant al Consiliului Județean din grupa de munți respectivă, desemnat de
presedinții Consiliilor Județene din grupa de munți;
e) doi reprezentanți ai societății civile, organizații cu activitate reprezentativă în
domeniul protecției și dezvoltării durabile a zonei montane în grupa de munți respectivă,
desemnați prin vot de către aceste organizații;

Sursă: http://www.finantare.ro/programultransnational-dunare-interreg-informatiiprivind-cea-de-a-treia-cerere-depropuneri-deproiecte.html?fbclid=IwAR3SPfdfr4SNDh_
RuHldLwJ8R6yudwFy_5prQera8yPPxiJsL
c8tgZMeUyk

HOTĂRÂRE privind Stabilirea
Componenței,
Atribuțiilor
și
Responsabilităților Comitetului de
Masiv și ale Consiliului Național al
Muntelui
Conform art. 108 din Constituția României,
republicată și al art. 17 alin. (2) din Legea
Muntelui nr.197/2018, Guvernul României
a adoptat o Hotărâre cu efecte favorabile
dezvoltării zonelor montane din România.
În rândurile următoare vă prezentăm
conținutul acestei Hotărâri. Pentru anexe și
nota de fundamentare vă invităm să
accesați website-ul Secretariatului General
al Guvernului.
http://www.sgg.ro/legislativ/domeniu.php?i
d=11

f) un reprezentant al mediului de afaceri din grupa de munți respectivă, desemnat prin
vot de către aceste organizații;
g) un reprezentant al unităților de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul montan
și/sau agricol, din grupa de munți respectivă.
(2) Reprezentanții prevăzuți la alin. (1) se desemnează conform procedurii aprobate
prin decizia directorului general al Agenției Naționale a Zonei Montane, în termen de
maxim 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
(3) Componența nominală a Comitetului de masiv se aprobă prin decizie a directorului
general al Agenției Naționale a Zonei Montane, pe baza propunerilor formulate de
instituțiile și organizațiile prevazute la alin. (1).
(4) Comitetul de masiv este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși cu
majoritate de voturi dintre membrii Comitetului de masiv, la prima reuniune a
Comitetului de masiv.
(5) Mandatul de președinte și vicepreședinte este de 1 an, de la data numirii și este
asigurat prin rotație de către județele componente ale grupei de munți.
(6) Mandatul membrilor Comitetului de masiv este de 4 ani sau pe durata exercitării
mandatului/funcției în cadrul structurii care l-a desemnat.
(7) Membrii Comitetului de masiv își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.
(8) În absența președintelui Comitetului de masiv, atribuțiile acestuia sunt preluate de
vicepresedintele Comitetului de masiv.
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(9) Comitetul de masiv se întrunește la
convocarea președintelui acestuia sau la
convocarea a 2/3 din membrii săi, de două
ori pe an sau ori de câte ori este nevoie,
prin grija secretariatului.

b) protecția mediului și conservarea biodiversității;

(10) Prima ședintă a Comitetului de masiv
este prezidată de către reprezentantul
Consiliului Județean.

e) educație montană;

(11) Adoptarea hotărârilor în cadrul
reuniunilor Comitetului de masiv se face cu
votul majorității simple a membrilor
prezenți, iar în caz de egalitate, votul
președintelui Comitetului de masiv este
hotărâtor.

Art. 4 - Comitetul de masiv exercită urmatoarele atribuții și responsabilități:

(12) Fiecare membru al Comitetului de
masiv are dreptul la un singur vot.
(13) Secretariatul Comitetului de masiv
este asigurat de catre Agenția Naționala a
Zonei Montane, prin centrele regionale de
dezvoltare montană.
(14) Regulamentul de organizare și
funcționare al Comitetului de masiv se
adoptă la prima reuniune a Comitetului de
masiv, care va avea loc în termen de
maxim 15 de zile de la data aprobării
componenței nominale a Comitetului de
masiv, în baza Regulamentului cadru de
organizare și funcționare al Comitetului de
masiv elaborat de Agenția Națională a
Zonei Montane și aprobat de directorul
general al acesteia.
Art. 3 — (1) Comitetul de masiv constituie
în cadrul sau, din rândul membrilor, o
comisie tehnică formată din 3 - 5 membri,
careia îi poate delega total sau parțial
competențele sale pe perioada dintre două
întruniri ale comitetului.
(2) Comitetul de masiv poate desemna în
cadrul său comisii de specialitate, în
domenii precum:

C) silvicultură, cinegetică și gospodărirea apelor;
d) infrastructură montană;

f) inovare și cercetare.

a) formulează propuneri de politici și strategii la nivel de grupe de munți către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Naționala a Zonei Montane, Consiliul Național
al Muntelui și alte instituții sau autorități publice abilitate, în scopul includerii acestora în
documentele de programare;
b) participă la consultări privind implementarea politicilor, programelor și măsurilor cu
aplicabilitate la specificul montan sau la situația particulară a grupei de munți;
c) colaborează cu organisme neguvernamentale, agenți economici, universități și
instituții academice/științifice, grupuri de acțiune locală, cu alte persoane de drept public
și privat, în scopul dezvoltării durabile a grupei de munți;
d) colaborează cu organele de specialitate ale administrației publice la nivel de grupe
de munți pentru punerea în aplicare a propunerilor formulate de Consiliului Național al
Muntelui privind strategia și politicile naționale pentru protecția și dezvoltarea durabilă
a zonei montane;
e) efectuează analiza, sinteza și prognoza fenomenelor social-economice la nivelul
grupei de munți și prezintă periodic informări către Consiliului Național al Muntelui;
f) inițiază, colaborează și participă la nivel de grupe de munți la manifestări științifice,
culturale, târguri și expoziții și la alte activități destinate zonei montane;
g) monitorizează aplicarea programelor care au drept scop dezvoltarea durabilă a
grupei de munți;
h) realizează schimbul de informații cu celelalte Comitete de masiv și creează
parteneriate cu experți, agenți economici și alte persoane fizice sau juridice care pot
contribui la realizarea de studii, cercetări și proiecte specifice pentru dezvoltarea
durabilă a zonei montane la nivel de grupe de munți;
i) contribuie la atragerea de fonduri din surse interne și externe pentru punerea în
aplicare a programelor de dezvoltare durabilă a zonei montane la nivel de grupe de
munți;

a) agricultură și dezvoltare rurala;
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j) efectuează vizite de documentare și
consultare la instituțiile cu responsabilități
în dezvoltarea durabilă a zonei montane,
din țară și străinatate, la invitația acestora;
k) disemineaza informațiile referitoare la
programele de sprijin pentru agricultură.
Art. 5 - La nivel național se constituie
Consiliul Național al Muntelui, cu rol
consultativ, cu scopul asigurării legăturii
dintre ministerele din cadrul Guvernului și
reprezentanții zonei montane, pentru
punerea în aplicare a strategiilor și
politicilor specifice acesteia.
Art. 6 - (1) Consiliul Național al Muntelui
este prezidat de primul-ministru al
României; (2) Consiliul Național al Muntelui
cuprinde 21 membri și are următoarea
componență, aprobată prin decizia primministrului României:
a) câte un reprezentant al administrației
publice centrale, numit prin ordin al
ministrului, din cadrul următoarelor
ministere:
i)
ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)

viii)

Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
Autoritatea
Națională
Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor;
Ministerul Apelor și Pădurilor;
Ministerul Mediului;
Ministerul Sănătății;
Ministerul
Educației
Naționale;
Ministerul Afacerilor Interne
— structuri montane din
cadrul
Jandarmeriei
Române;
Ministerul
Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice.

b) cei 9 președinți ai Comitetelor de masiv;

c) doi reprezentanți ai mediului academic, din care unul desemnat de președintele
Academiei Române și unul desemnat de președintele Academiei de Științe Agricole și
Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești’;
d) un reprezentant al asociațiilor agriculturilor și ai producătorilor din grupele de munți,
desemnat prin vot de aceste organizații;
e) un reprezentant al societății civile, organizație cu activitate reprezentativă în domeniul
protecției și dezvoltării durabile a zonei montane;
(3) Reprezentanții prevăzuți la lit. d) si lit. e) se desemnează conform procedurii
aprobate prin decizia directorului general al Agenției Naționale a Zonei Montane, în
termen de maxim 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
(4) Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este vicepreședintele Consiliului Național
al Muntelui. Consiliul Național al Muntelui poate avea un al doilea vicepreședinte, ales
din rândul membrilor Consiliului Național al Muntelui, numit prin decizia primuluiministru al României.
Art. 7 - (1) Secretariatul Consiliului Național al Muntelui se asigură de către Agenția
Naționala a Zonei Montane; (2) Regulamentul cadru de organizare și funcționare al
Consiliul Național al Muntelui se aprobă prin decizia primului-ministru al României, la
propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Art. 8 – (1) Membrii Consiliului Național al Muntelui sunt numiți pe o perioadă de 4 ani
sau pe durata exercitării mandatului/funcției în cadrul structurii care l-a desemnat; (2)
Membrii Consiliului Național al Muntelui își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.
Art. 9 – (1) Consiliul Național al Muntelui se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de
câte ori este nevoie și este convocat de președintele acestuia sau la cererea a două
treimi din membrii săi, la propunerea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale; (2)
Consiliul Național al Muntelui întocmește anual un raport de activitate, pe care îl
transmite primului-ministru și structurilor componente, până la data de 1 februarie a
anului urmator.
Art. 10 - (1) Consiliul Național al Muntelui constituie în cadrul sțu o comisie tehnică,
formată din rândul membrilor Consiliului Național al Muntelui, care asigură continuitatea
lucrărilor între două ședințe, căreia îi poate delega total sau parțial competențele sale.
(2) Președintele comisiei tehnice este ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. (3)
Comisia tehnică pregătește programul de lucru al ședințelor Consiliul Național al
Muntelui și este însărcinată cu organizarea întrunirilor sale. (4) Comisia tehnică
întocmește rapoarte cu privire la activitățile sale și le înaintează Consiliului Național al
Muntelui.
Art. 11 - (1) Consiliul Național al Muntelui, la propunerea Comisiei tehnice, poate înființa
grupuri de lucru de specialitate, după caz. (2) Grupurile de lucru sunt compuse din
membri ai Consiliului Național al Muntelui și, după caz, din reprezentanți ai statului sau
ai instituțiilor publice cu atribuții în zona montană, desemnați în funcție de competențele
și calificările acestora. (3) Procedurile de numire ale membrilor și modul de funcționare
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a grupurilor de lucru sunt stabilite în
regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului Național al Muntelui.
Art. 12 - Consiliul Național al Muntelui
exercită
următoarele
atribuții
și
responsabilități:
a) este consultat asupra obiectivelor și
strategiilor pentru dezvoltarea durabilă a
zonei montane din România;
b) este consultat asupra acțiunilor de urmat
conform strategiilor pentru dezvoltarea,
amenajarea și protecția zonei montane;
c) este consultat asupra proiectelor de acte
normative specifice zonei montane;
d) formulează recomandări asupra
priorităților de intervenție și a condițiilor
generale de aprobare a sprijinului pentru
zona montană;
e) colaborează la elaborarea planurilor de
dezvoltare economică și socio-culturală cu
respectarea normelor europene și
naționale de protecție a cadrului natural și
antropic;

Articol preluat de pe website-ul Secretariatului General al Guvernului http://www.sgg.ro/legislativ/domeniu.php?id=11
Informația a fost adusă în atenția noastră de președintele filialei Bistrița-Năsăud a
Forumului Montan din România, domnul Emil Iugan, căruia îi mulțumim pe această
cale.

Noi proiecte de Lege pentru zona montană adoptate de Camera
Deputaților
În luna noiembrie în Camera Deputaților s-a înregistrat o activitate intensă pentru
interesul general al zonei montane fiind adoptate 6 proiecte de Lege care vizează
înființarea de centre pentru colectarea de lână, îinființarea punctelor de sacrificare a
animalelor și pentru prelucrarea cărnii, precum și pentru modernizarea stănelor din
zona montană, acesta din urmă fiind de mult timp asteptat de toți crescătorii de animale
din Carpații României. Cel de-al patrulea proiect de Lege vizează înfiinţarea centrelor
de colectare a laptelui în zona montană, iar celelalte două au drept scop aprobarea
Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană, respectiv aprobarea
Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară
a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană. Dintre acestea,
proiectul de Lege care vizează înființarea centrelor de colectare a laptelui a devenit deja
Lege (296/2018), fiind promulgat prin Decret nr. 1138/2018 la data de 3 decembrie a.c.
Să le luăm pe rând.
De ce lână?
Pentru că: e naturală

f) analizează și avizează activitatea
comitetelor de masiv prin rapoartele pe
care le intocmesc acestea între două
ședințe;
g) avizează strategia de dezvoltare
durabilă a zonei montane.

Lâna este o fibră proteică formată în pielea oilor, fiind naturală, nu produsă de om, deci
să nu mai avem așteptări de la berbeci bipezi. Înca din epoca de piatră a fost apreciată
drept una dintre formele cele mai eficiente pentru protecția împotriva tuturor
intemperiilor, iar știința încă nu poate produce sustenabil o fibră cu aceleași proprietați
excepționale.
Pentru că: e regenerabilă

Art. 13 — La data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului
nr. 318/2003 privind constituirea și
funcționarea Comitetului interministerial și
a comitetelor județene pentru zona
montană, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 225 din data de 3 aprilie
2003, Partea |, cu modificarile ulterioare,
se abrogă.

Cât timp există iarbă care să fie păscută, oile vor produce în fiecare an un nou fleece,
o nouă carpeta, o nouă izolație. Pășunile și crescătorii de oi sunt doar acele verigi
indispensabile prin care oaia produce o resursă regenerabilă, ce poate deveni și o
industrie durabilă pentru viitor în România.
Pentru că: e biodegredabilă
La sfârșitul duratei de viață, lâna poate fi returnată solului, unde se descompune,
eliberând nutrienți valoroși în pământ. Atunci când o fibră de lână naturală este aruncată
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în sol, este nevoie de un timp foarte scurt
pentru a se descompune, în timp ce
majoritatea sinteticelor au un proces de
degradare extrem de lent.

întoarcă la forma lor naturală, dovedind astfel rezistență la încrețire și îndoire. Prin
urmare, lâna își menține aspectul pe termen lung, adăugând plus de valoare produsului
și duratei sale de viață. Lâna este, de asemenea, hidrofilă - este foarte absorbantă și
reține lichide - și, prin urmare, fibrele au capacitatea de a pastra culoarea vestimentatiei
vie, pentru mai mult timp.

Pentru că: este izolator natural
Pentru că: poate fi purtată indifferent de sezon
Lâna este o fibră higroscopică. Pe măsură
ce umiditatea aerului din jur crește sau
scade, fibra de lână absoarbe și eliberează
vapori. Căldura este generată și reținută în
timpul fazei de absorbție, ceea ce face lâna
un izolator natural. Utilizată în construcții,
izolația din lână ajută la reducerea
costurilor cu energia prevenind pierderea
de energie în mediul extern, reducând
astfel și emisiile de carbon.

Datorită abilităților sale higroscopice, lâna reacționează natural la schimbări ale
temperaturii corpului, menținând confortul termic al purtătorului atât în vreme rece cât
și în cea caldă.

Sursă foto: https://www.myfirstapartment.com
Pentru ca: este ușor de întreținut
Pentru că: e un material respirabil
Fibrele de lână sunt încrețite, iar atunci
când sunt strânse într-o formă compactă
(ex.
procesare
pentru
industria
vestimentară), formează milioane de
buzunare mici de aer. Această structură
unică îi permite să absoarbă și să elibereze
umezeala fără a compromite eficiența
termică. Lâna are o capacitate mare de a
absorbi vapori de umiditate (până la 30%
din greutatea proprie) fiind un material
extrem de respirabil.
Pentru: rezistență și elasticitate
Fibrele de lână rezistă la rupere și sunt
capabile să se îndoaie de peste 20.000 de
ori fără să se rupă. Datorită structurii sale
lâna este, de asemenea, elastică în mod
natural, iar articolele de îmbrăcăminte din
lână au capacitatea de a se plia confortabil
pe purtător, dar sunt apoi capabile să se

Exteriorul ceros al fibrei de lână face ca produsele să fie rezistente la pete și, de
asemenea, captează mai puțin praf deoarece lâna este în mod natural antistatică.
Față în față cu aceste realități, nu putem decât să salutăm inițiativa legislativă, pe care
o dorim transpusă în practică în cel mai eficient mod cu putință. Conform acestui proiect
de Lege, „Înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi
piei din zona montană se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziţie
în mod gratuit de către Agenţia Zonei Montane, denumită în continuare AZM.”,
Pentru a consulta documentul vă invităm să accesați:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16674
A doua initiațivă legislativă pe care v-o supunem atenției vizează „înființarea
punctelor de sacrificare a animalelor și pentru prelucrarea cărnii”. În expunerea de
motive se remarcă faptul că veniturile agricultorilor din zona montană sunt foarte mici
din cauza lipsei unui sistem organizat/integrat de achiziție, a unor piețe de desfacere
pentru anumite produse agroalimentare, a prețurilor foarte joase oferite de procesatori
și intermediari pentru produsele din carne. Totodată, din cauza distanțelor mari și a
slabei calități a infrastructurii de transport, produsele din zona de munte nu sunt
valorificate la întregul lor potențial. Lipsesc în mare parte unitățtile de procesare a cărnii
în interiorul zonei montane. Tot în expunerea de motive, se menționează că valoarea
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totală a Programului este de 15 milioane de
euro pentru un numar maxim de 64 de
centre, care se asigură de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
Așadar, de ce abatoare în zona montană?
Pentru că: procesarea în cadrul
(proximitatea) fermei ar putea fi un
instrument prin care mici afaceri agricole
să se poată dezvolta mult mai usor. Ar
schimba jocul de business pentru cei care
doresc să-și branduiască produsele.
Pentru că: scopul lor este de a oferi
abatoare personalizate, multi-specii,
abatoare de mici dimensiuni pentru cei
care doresc să-și comercializeze carnea
de vită, miel, carnea de porc, carnea de
pui, etc.
Pentru că: Mulți consumatori doresc să
urmeze trasabilitatea alimentelor pe care le
consumă, de la fermă până la farfurie,
astfel încât procesarea primară a cărnii în
zona montană oferă trasabilitate
produsului montan.
Aici am menționat doar câteva dintre
motivele pentru care credem nesesară
implementarea
acestei
initiațive.
Documentul legislativ, în formă completă,
poate fi consultat la:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck20
15.proiect?cam=2&idp=16676
Vă reamintim de Carpat Sheep, unul din
proiectele importante pentru zona montană
a României, la care ne-am adus și noi o
mică contribuție –
http://www.carpatsheep.ro/
Acest proiect și-a propus ca în perioada
2014-2016 să contribuie la „Dezvoltarea
modelelor agricole din zona montană a

României prin integrarea activităților tradiționale în sistemul economic modern”.
Consorțiul proiectului format din SAB – Centrul Elvețian pentru Regiuni Montane,
Federația Agricultorilor de Munte „Dorna”, Fundația OPENFIELDS, Agrom – RO, și
Romontana, a selectat 6 organizații locale de crescători de animale (asociații de
fermieri), din șase județe din Carpații Orientali pentru dezideratul comun de a arăta că
se poate face agricultură montană traditională în România. Guvernul Elveției a crezut
în proiect astfel că l-a finanțat, iar guvernele Romaniei au avut ocazia să urmărească
îndeaproape evoluția proiectului, având ocazia de a înțelege unde apar blocaje, unde
trebuie create facilități, unde trebuie intervenit din partea Statului pentru a sprijini mediul
privat să se dezvolte. Ne bucurăm să vedem că la 2 ani dupa încheierea acestui proiect,
pilot pentru realitățile României, conceptul de „modele de stane tradiționale” începe să
capete importanță, putând fi îmbunătățit, adaptat și transpus la nivel național. Vă invităm
să analizați proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru
înfiinţarea
stânelor
montane.
Link:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16680

Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea
centrelor de colectare si/sau prelucrare a laptelui in zona montana.
Investițiile din acest program au ca obiectiv valorificarea superioară a produselor
montane, limitarea declinului sectorului de producție primară, în scopul asigurării
consumului intern, menținerea și crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe
stoparea depopulării. Conform art. 4 din aceasta Lege „Se instituie o schemă de
finanțare prin care beneficiarii Programului primesc maximum 40% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale investiției în vederea realizării de centre de colectare și/sau
prelucrare a laptelui în zona montană. Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu 20 de
puncte procentuale cu condiția ca ajutorul de stat maximum combinat să nu
depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției
pentru:
a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat cu maximum cinci ani anteriori datei de
depunere a cererii de înscriere în Program;
b) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau
cu alte constrângeri specifice;
c) cooperativele constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004, cu
modificările și completările ulterioare.
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Valoarea totală a Programului este de 60
milioane euro echivalent în lei la data
accesării Programului și se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Vă invităm
să
consultați
link-ul
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.pr
oiect?cam=2&idp=16673 pentru informații
complete.
A 4-a inițiativă legislativă de interes
pentru actorii implicați în dezvoltarea zonei
montane e Proiectul de Lege pentru
aprobarea Programului de încurajare a
investiţiilor din zona montană.
Investiţiile din Program au ca obiectiv
valorificarea superioară a produselor
montane, limitarea declinului sectorului de
producţie primară, în scopul asigurării
consumului intern, menţinerea şi crearea
de noi locuri de muncă, cu accent deosebit
pe stoparea depopulării. Investiţiile din
Program se realizează în conformitate
cu proiectele-tip puse la dispoziţie în mod
gratuit de către Agenţia Zonei Montane,
denumită în continuare AZM, şi direcţiile
pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti. Tipul investiţiilor
anuale, amplasamentul în localităţile din
zona montană, proiectul-tip de realizare a
acestora se aprobă anual, prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Valoarea totală a Programului este de
1 miliard de euro începând cu 2018 şi se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
Aflati
mai
multe
la:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.pr
oiect?cam=2&idp=16677
În ultimii ani se acordă un interes din ce în
ce mai mare și există o orientare crescută
spre fructele de pădure și plantele
medicinale din flora spontană, folosite atât
în industria alimentară, cât și pentru
efectele benefice asupra sănătății. Acestea
sunt produse forestiere nelemnoase a

căror exploatare reprezintă o oportunitate nevalorificată în prezent în multe comunități
montane. Înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor
de pădure și plantelor medicinale pot aduce venituri suplimentare fermierilor montani.
Vă invităm să analizați acestă inițiativă legislativă pe website-ul Camerei Deputaților, la
adresa web http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16675

Transylvania Mountain Festival
Circa 950 de iubitori ai muntelui, din 6 țări, s-au reunit, în perioada 23-25 noiembrie
2018, la Cluj-Napoca, în cadrul primei ediții a festivalului internațional montan
Transylvania Mountain Festival.
Transylvania Mountain Festival 2018 powered by Garmin, organizat de către Clubul
Sportiv Alpin Universitar în parteneriat cu Clubul Alpin Român și Primăria Municipiului
Cluj-Napoca, a transformat Cluj-Napoca, timp de 3 zile, într-o scenă a munților de pe
întreg mapamondul, coordonată cu talent și voie bună de către gazda și, de azi, un
mare fan al evenimentului – actorul Bogdan Rădulescu.

Cele mai tari filme de aventură la nivel mondial au fost difuzate în premieră la Victoria,
în fața unui public curios să afle mai multe despre munte și despre cultura din jurul său.
Dintre acestea menționăm: seria Reel Rock 13 cu acțiune ce îți taie respirația, aventuri
emoționante și mult umor; filmul documentar Solo Base realizat de Xavier Coll invitat
special, care a și câștigat trofeul ediției pentru producție de film; documentarul Mountain
of Storms relansat anul acesta de către Patagognia inc. și filmul celor două schioare
Jackie Paaso și Eva Walkner – Evolution of Dreams.
14 experți în sporturi și profesii montane – precum Robert Hajnal, Mihnea Prundeanu,
Vasile Cipcigan, etc. - au angajat publicul în discuții ultra-specializate moderate cu
dibăcie de Bogdan Rădulescu, fapt ce demonstrează deschiderea comunității outdoor
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spre cunoașterea mai multor discipline și
activități. Cele 8 ateliere interactive au
găzduit 150 de participanți interesați de
fotografie montană, filmare cu drona, curs
de prim ajutor oferit de SMURD Cluj,
explorarea naturii, escaladă și bouldering,
desen de peisaj, urmărirea corectă a
marcajelor și navigație în mediul montan.
Prin intermediul proiecțiilor și expoziției
TMF18, ediția Discover Mountains s-au
trecut în revistă toate tipurile de activități ce
se pot practica pe munte: schi, escaladă,
alpinism, canyioning, speologie, parapantă
și BASE, inclusiv producția de filme
documentare de aventură, fotografie
montană și de acțiune, utilizarea și
realizarea tehnologiilor inovative.

facultăți, cluburi, case de cultură. Prezintă atât atracțiile muntelui cât și pericolele şi
capcanele acestuia. De-a lungul vieții a avut și emisiuni la posturi de radio şi TV cu
subiecte despre munte. În ultimii 17 ani, a acumulat peste 100 de zile de munte pe an.
Ultimele șaisprezece revelioane le-a petrecut cu cortul pe munte inclusiv la temperaturi
de -20 de grade. Pe scurt, o inpirație pentru comunitatea montană de la noi și nu numai.
Trofeul festivalului a fost realizat de către sculptorul Florin Tamba și este sugestiv
pentru tematica acestuia: o rocă de andezit pe un piedestal de bronz.

Punctul culminant al festivalului a fost gala
decernării trofeelor și distincțiilor
Transylvania Mountain Festival 2018
powered by Garmin alături de ultramaratonistul anului Robert Hajnal, care a
avut și o sesiune dedicată alergării
montane.
Distincția pentru FOTOGRAFIE și trofeul
TMF 2018 s-a acordat lui Cosmin
Berghean care a impresionat juriul format
din Dan Tăuțan, Gabriel Roșca și Alex
Sava. Distincția pentru producția de film
documentar și trofeul TMF 2018 s-a
acordat lui Xavier Coll și protagoniștilor
filmului (David Fuste și Turko) care a
impresionat prin subiectul ales, tehnică și
firul epic al documentarului. Distincția
pentru inovare – capitolul digitizare și
automatizare s-a acordat echipei Schubert
& Franzke pentru aplicația Munții Noștri - o
serie de hărţi tematice, care prezintă
masivele muntoase ale României.
Distincția pentru activitatea de o viață în
domeniul alpinismului și promovării
activităților montane și trofeul TMF 2018 sa acordat domnului DINU MITITEANU decan de vârstă al Clubului Alpin Român,
secția Universitară Cluj. Domnul Dinu
Mititeanu a făcut şi face multe proiecții cu
imagini din munți în scop educativ în școli,

Transylvania Mountain Festival 2018 powered by Garmin este structurat în patru
secțiuni majore: sport, campus, inovare, experience. "Scopul final este crearea unei
platforme prin care să putem dezvolta proiecte sportive și culturale originale din sfera
culturii montane: proiecte de educație montană și outdoor, expediții alpine, filme
documentare, fotografie documentară și de natură, aplicații utile pentru practicarea
acestor sporturi.

În perioada următoare se va lansa apelul public pentru aceste proiecte și se va încerca
crearea unui fond de susținere a acestora pentru a crește nivelul și calitatea activităților
derulate pe munte. Totodată urmărim coagularea comunității outdoor din regiune și
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aducerea unei perspective moderne
asupra practicării sporturilor și activităților
montane. Prin Transylvania Mountain
Festival, dorim să readucem Cluj-Napoca
și România pe harta internațională a culturii
sportive și artistice legate de munte,
aventură
și
explorare",
transmit
organizatorii evenimentului.

afaceri (word/pdf), precum și a unui videoclip de max 5 min. în care echipa își prezintă
afacerea /produsul).

Sursă:
https://ziuadecj.realitatea.net/sport/iubitorii
-muntelui-s-au-intalnit-la-cluj-dorimcrearea-unei-platforme-pentru-proiectesportive-si-culturale--180397.html

Competiţia „TINERII DE AZI;
ANTREPRENORII DE MÂINE”
Ajunsă la cea de-a 7-a ediție, competiția
națională
„TINERI
DE
AZI
ANTREPRENORII DE MÂINE”, înscrisă în
Calendarul
Activităţilor
Educative
Naționale 2018, domeniul tehnic, se va
desfășura în intervalul 7-10 decembrie,
gazda evenimentului fiind Rubik Hub Piatra
Neamț, alături de Camera de Industrie și
Comerț Neamț.
Evenimentul urmărește dezvoltarea
competențelor
profesionale,
responsabilizarea tinerilor în proiectarea
traseului
profesional,
antrenarea
profesorilor în abordarea antreprenoriatului
din perspectiva didactică și încurajarea
formării unei culturi antreprenoriale.
Competiția are două secțiuni:
I. INOVATIVE BUSINESS în
participarea se realizează prin:

care

1. prezentare directă (prezentarea
produsului la stand și prezentarea planului
de afacere în fata juriului).
2. prezentare indirectă (echipa trimite în
format electronic prezentarea planului de

II. FUN EDUCATION, doar cu participare indirectă. Înscrierea la această secțiune
presupune realizarea și transmiterea unui fisier video sau animație, cu o durată maximă
de 5 minute, care va reprezenta un concept original și atractiv de descriere a unor teme
din programa școlară.
Agenda evenimentului se gaseste aici:
https://drive.google.com/file/d/1q7MeSqv0luDDsUawu8Sl5MBNOW78IaUN/view

Festivalul “Zilele Filmului Istoric în Bucovina” – ediția a IV-a
Agenda culturală din Bucovina a fost îmbogățită în luna noiembrie cu o nouă ediție a
Zilelor Filmului Istoric în Bucovina – Mittel Europa Film Festival. Un eveniment deosebit
de interesant ce a avut loc în perioada 22 - 24 noiembrie la Cernăuți și 28 - 30 noiembrie
la Vatra Dornei! Zilele Filmului Istoric în Bucovina este un festival aflat la a 4-a ediție ce
propune o serie unică de proiecții de film, expoziții și lansări de carte, cu ocazia
sărbătoririi a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu Romania.
Deschiderea Zilelor Filmului Istoric în Bucovina a avut loc în Sala Roșie a Universității
Naționale din Cernăuți în data de 22 noiembrie. Sala arhiplină a fost o demonstrație a
faptului că există un mare interes față de istorie și cinematografie în nordul Bucovinei.
În data de 23 noiembrie, Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din
Cernăuți a găzduit o seară cinematografică românească în timpul căreia, românii din
nordul Bucovinei au vizionat două filme istorice românești: „România – 100 de ani” de
Agerpres (2018) și „Brașov 1987. Doi ani mai devreme” (2017), documentar oferit de
TVR și Mioritics. În perioada 28-30 noiembrie Zilele Filmului Istoric în Bucovina s-au
mutat spre Sud, la Vatra Dornei, pentru a bucura și românii din județul Suceava cu filme
istorice de valoare. Aici, pe lângă dezbateri, a avut loc o triplă lansare de carte a
autorului Daniel Hrenciuc: Confidențial: Germanii din România, versus Conferința de la
Paris, Acasă în Reich, În umbra Securității. Emigrarea germanilor din România în

Newsletter RoMontana Nr. 16 |noiembrie - decembrie 2018

P a g i n a | 14

perioada 1962 – 1989. Totodată dintre
filmele proiectate la festival menționăm: Și
lespezile vorbesc, documentar produs în
2016 și care a rulat la toate Institutele
Culturale din Lume. Acest film vorbește
despre particularitățile cimitirelor evreiești
din Nordul Moldovei; The Decent One,
ficțiune bazată atât pe corespondența lui
Heinrich Himmler cu soția sa cât și pe
jurnalul său intim. Surprinde contrastul
între crima organizată de Himmler la
proporții industriale și relația cu propria
familie, aspect ce dezarmează orice
psiholog și analist al personalității sale;
Timeless Love, o ficţiune în regia lui Ștefan
Marin și lui Rareș Neagu, care prezintă o
poveste de dragoste imaginată în
Bucureștiul aflat sub ocupație germană în
anii 1941-1944.

comunități ar avea rostul să redea identitatea locală așa cum a existat ea timp de cel
puțin 164 de ani (1775-1939). Cel de al Doilea Război Mondial (1939-1945), implicit
Holocaustul și acțiunea Heim ins Reich au distrus această diversitate etnică a societății
bucovinene precum și a Europei Centrale.
Problema:
1. În România nu există un muzeu al minorităților naționale;
2. În Bucovina nu există un muzeu care să redea prin exponatele sale diversitatea
culturală a regiunii și să reunească eterogeneitatea etnică locală;
3. În Vatra Dornei nu există un muzeu despre identitatea locală a orașului ridicat de
austrieci în intervalul 1775-1918 de la nivelul unui târg din mediul rural la nivelul unei
stațiuni balneoclimaterice internaționale.
Soluția:
Realizarea unui muzeu dedicat tuturor celor 11 comunități care au existat în Bucovina
(români, germani, maghiari, lipoveni, ucrainieni, polonezi, evrei, cehi, țigani, armeni și
greci) permite redarea adevăratei identități a localnicilor din Vatra Dornei și din bazinul
Dornelor.
Proiectul a fost inițiat de către Platforma Romania 100 – Vatra Dornei și are ca parteneri
organizațiile RoMontana, Asociația Redescoperă Vatra Dornei, Asociația de Ecoturism
Țara Dornelor și Bukowina Alpineverein, parteneriatul putând fi extins în viitorul
apropiat.
Detalii suplimentare despre festivalul de film istoric pot fi obținute accesând pagina de
Facebook a festivalului: https://www.facebook.com/ZileleFilmuluiIstoricBucovina/
precum și link-urile: http://zilelefilmuluiistoricinbucovina-mitteleuropafilmfestival.ro/

Cu prilejul festivalului s-a lansat în mod
public și inițiativa Bukovina Society
Museum demarată de organizația civică
Platforma România 100 – Vatra Dornei.
După cum se cunoaște, în Bucovina au
existat în intervalul 1775-1868 și ulterior
1868-1918 nu mai puțin de 11 comunități
diferite din punct de vedere al culturii,
limbii, religiei și etniei. Bucovina fiind astfel
cea mai eterogenă regiune din România
(1918-1940 dar și ulterior) din punct de
vedere etnic. Toate aceste etnii au
conviețuit foarte bine sub cupola Imperiului
Austro-Ungar, iar aceste comunități au
creat ideintitatea Bucovinei în interiorul
Imperiului Austro-Ungar și ulterior în cadrul
României în perioada interbelică (19181939). Un muzeu care să prezinte aceste

http://zorilebucovinei.com/news/show/2480/?fbclid=IwAR0MD7Q_rRxIRqfdt7KzQ9AJ6
-4JTNi1aORAksGxzM8JDtMqCtSKfvL5xcM
http://bucpress.eu/cultura/documentare-si-discutii-despre-istoria8093?fbclid=IwAR0wqJp0nbXiSvD1POu0WemN9I4G3sDBnLfuumZDNmbsUeSevjbTrwobLg

Rolul păstorului. Tradiție și tehnologie pentru conservarea pășunilor
montane
Acesta este titlul evenimentului ce a avut loc în perioada 25-27.11.2018 la Vittoria
Gasteiz – Țara Bascilor / Spania, în cadrul proiectului Life “OREKA MENDIAN”. Peste
100 de specialiști din Europa au discutat despre subiectul central al proiectului și tema
seminarului. Asociația RoMontana a fost reprezentată de Președintele acesteia,
Dl. Adrian-Radu Rey.
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Obiectivul proiectului Life ”OREKA
MENDIAN”
este
reprezentat
de
conservarea habitatelor de pășunat de
interes comunitar în Arii Naturale Protejate
– Natura 2000 prin menținerea utilizării
tradiționale a animalelor, dat fiind faptul că
abandonul progresiv al sistemelor de
pășunat tradiționale este considerat a fi
motivul principal pentru care aceste pășuni
sunt printre habitatele europene cu cel mai
rdicat grad de amenințare și degradare.
Această afirmație ridică un număr mare de
întrebări:
Ce se întâmplă cu adevărat în fermele de
animale de la munte? Care sunt cauzele și
tendințele schimbării? Cu ce provocări se
confruntă pășunile montane, agricultori și
păstorii care le administrează? Ce strategii
dezvoltă și aplică fermele montane care au
mai rămas funcționale astăzi pentru
abordarea schimbărilor socio-economice și
de mediu? Care sunt consecințele
schimbărilor în obiceiurile tradiționale de
pășunat privind starea de conservare a
pășunilor și a munților noștri?
În cadrul acestui seminar s-a încercat să se
răspundă la toate aceste întrebări,
punându-se accentul pe utilizarea noilor
tehnologii, instrumente de monitorizare
pentru a sprijini planificarea acțiunilor de
conservare și gestionare a pășunilor
montane.
Acest proiect reunește administratorii de
Arii Naturale Protejate și pășuni montane,
proprietari, fermieri montani, specialiști și
oamenii de știință în vederea realizării
permanentizării
peisajelor
montane
autentice, habitatelor valoroase și a
modului tradițional de viață din munți.
Toate prezentările din cadrul evenimentului
pot fi accesate aici:

http://www.lifeorekamendian.eu/en/seminario-intermedio-del-proyecto-2-2-2-2/

În ultima zi a seminarului aproximativ 80 de persoane au participant într-o excursie în
Parcul Natural Aizkorri – Aratz, pentru a observa implementarea măsurilor de
management a pășunilor alpine într-o Arie Naturală Protejată – Natura 2000 și a
modului de organizare activităților pastorale și a producției de brânzeturi maturate din
lapte de oaie ce poartă marca Mendiko Gazta (DOP – Denumire de Origine Protejată).
Mai multe detalii despre acest proiect pot fi accesate aici:
http://www.lifeorekamendian.eu/en/

Dimensiunea Montană a Cooperării - Atelier de Lucru privind Cooperarea
Transfrontalieră în Regiunile Montane
Cooperarea transfrontalieră în zonele montane a fost subiectul unui atelier organizat de
DG REGIO al Comisiei Europene la Bruxelles, Belgia, în data de 9 noiembrie 2018. La
seminar au participat aproximativ 120 de experți din instituțiile UE, programe
interregionale, organizații internaționale, reprezentanți ai guvernelor și ai societății
civile. Obiectivul atelierului a fost de a discuta despre politici, proiecte și guvernanță
care să contribuie la dezvoltarea zonelor montane din Uniunea Europeană (UE).
Workshopul a fost structurat în trei părți:
1. Relevanța viitoarei politici de coeziune pentru zonele montane: introducere
Lena Andersson-Pench, Director în cadrul DG Regio a explicat că pentru
următorul pachet privind politica de coeziune 2021-2027, în prezent în discuție
cu Consiliul European și Parlamentul European, DG Regio a făcut câteva
propuneri pentru zonele montane. Au fost menționate următoarele trei:
- un nou obiectiv al politicii (nr.5) se adresează specific anumitor teritorii
precum orașe, insule, zone zlab populate, zone montane și e formulat ca „O
Europă mai apropiată de cetățeni, prin sprijinirea inițiativelor de dezvoltare
locală dezvoltate de localnici și dezvoltarea urmană durabilă pe întreg teritoriul
UE”
- un nou instrument legal, Mecanismul European Trans-frontalier, e pus la dispoziția
statelor membre pentru a simplifica cooperarea trans-frontalieră în funcție de nesecități.
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Statele membre și regiunile pot agrea
asupra unor reguli cu durată de timp
limitată care să fie aplicabile unui anumit
proiect implementat în regiuni de graniță.
- fondurile pentru proiecte mici vor susține
acele proiecte de mici dimensiuni cu scopul
de a implica în mod direct cetățeni astfel
încât societatea civilă locală să poată
implementa diferite proiecte având la
dispoziție opțiuni de costuri simplificate.
2. Care este dimensiunea montană a
politicilor UE?
2.1. Cum poate Politica de Coeziune să
sprijine zonele montane?
Wallis Goelen Vandenbrock, Head of Unit
DG Regio: În contextul zonelor montane e
timpul să schimbăm abordarea de la una
bazată pe provocări, la una bazată pe
oportunități – atuurile regiunilor montane și
talentul oamenilor.
2.2. Cum poate noua PAC să sprijine în
continuare zonele montane?
Antonia Luetteken, ofițer din cadrul
Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare
Rurală, Unitatea pentru Dezvoltare Rurală,
a prezentat obiective comune și specifice
ale politicii agricole comune (PAC). Unele
obiective specifice pentru viitoarea PAC
sunt deosebit de relevante pentru zonele
montane, cum ar fi distribuția forțelor din
lanțul alimentar, gestionarea resurselor,
peisajele și biodiversitatea, reînnoirea
generațiilor. Alte aspecte vizibile ale politicii
viitoare includ, de exemplu, o nouă
arhitectură ecologică, de exemplu anumite
eco-scheme obligatorii pentru statele
membre, dar facultative pentru agricultori,
care să fie incluse în plățile directe. De
asemenea, este important de menționat
faptul că termenul de calitate opțional
"produs montan" a fost menționat. S-a
subliniat că termenul poate fi utilizat pentru
a crește valoarea adăugată a produselor
montane.

2.3. Cum sprijină politicile pentru mediu și schimbări climatice, zonele montane?
Agenția Europeană de Mediu a publicat un raport privind Impactul schimbărilor climatice
și vulnerabilitățile în Europa (2017) - https://www.eea.europa.eu/publications/climatechange-impacts-and-vulnerability-2016 Acțiunile cu privire la climă conțin două
elemente principale: atenuarea și adaptarea. Este de subliniat faptul că, în ceea ce
privește atenuarea și reducerea emisiilor, UE a adoptat obiective și instrumente juridice
care să asigure respectarea acordului de la Paris. În ceea ce privește adaptarea, o
evaluare a strategiei de adaptare a fost publicată pe 11 noiembrie 2018 https://ec.europa.eu/clima/news/europe-ready-climate-impacts-commission-evaluatesits-strategy_en În timp ce evaluarea este pozitivă, există încă aspecte importante care
trebuie abordate:
• Implementarea și monitorizarea strategiilor naționale;
• Abordarea lacunelor din cunoaștere prin intermediul programului Orizont 2020 /
Europa;
• Diferențele teritoriale și sociale în ceea ce privește vulnerabilitatea - între statele
membre și în interiorul acestora.
Aceste provocări pot fi abordate în viitor prin următoarele posibilități de finanțare ale
UE:
• Bugetul UE 2021-2027: 25% cheltuieli pentru atingerea obiectivelor climatice - 320
miliarde EUR;
• Orizont 2020 / Europa 2021 - 2027: finanțarea cercetării privind atenuarea și
adaptarea la schimbări climatice - 100 de miliarde de euro pentru întregul program;
• În plus, există și programele URBIS și LIFE.
2.4. Cum ar putea fi consolidată politica digitală în zonele montane?
Andrea Halmos de la DG Connect a oferit o imagine de ansamblu asupra beneficiilor
legate de digitizare în sectorul public și cel privat, prezentând exemple de soluții pentru
eGovernance și Hub-uri digitale de inovare. Centrele digitale de inovare vor deveni și
mai importante în noul program Digital Europe cu un buget propus de 9 miliarde de
euro și vor crește capacitatea digitală a Europei prin focalizarea pe o serie de
tehnologii cheie identificate de către statele membre.
2.5. Puncte de vedere venite dinspre Parlamentului European, Comitetul Regiunilor și
AEM (Asociația Aleșilor Muntilor).
Herbert Dorfmann, membru al Parlamentului European a subliniat diversitatea zonelor
montane, însă a accentuat un numitor comun - oamenii care părăsesc altitudinile mari.
În continuare, el a împărtășit câteva gânduri cu privire la noua PAC. În ceea ce privește
bugetul noii PAC și plățile directe de la Pilonul 1, s-a sugerat trecerea de la abordarea
bazată pe hectar la o abordare bazată pe muncă sau pe fermă pentru a echilibra
diferitele sisteme agricole din mediul montan în comparație cu zonele joase. Apoi a
cerut o abordare comună în cadrul strategiei UE pentru zonele montane, care ar pune
la același nivel de exemplu protecția biodiversității și dezvoltarea status quo-ului
economic. O astfel de abordare poate influența oamenii să rămână în munte.
Reprezentantul Comitetului Regiunilor, József Ribányi s-a referit la provocările și
oportunitățile din zonele montane. El a menționat că pentru a se asigura că orașele sunt
durabile, zonele rurale trebuie să fie prezervate. Cooperarea transfrontalieră trebuie să
fie și mai puternică și să abordeze accesibilitatea și dezvoltarea economică.
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Nicolas Evrard, secretarul general al AEM,
a subliniat că proiectele de cooperare
transfrontalieră și transnațională sunt
strategice. 50% din totalul frontierelor din
UE se află în munți, astfel încât nu este
posibilă existența unor politici legate de
munte fără o politică a frontierelor. Există o
lipsă de integrare a politicilor la nivel
european / național / regional, precum și o
lipsa de consolidare a capacităților la nivel
local. Exemplul proiectului CRinMA
(Patrimoniu cultural în zona montană) cu o
abordare transnațională arată că
valorificarea patrimoniului cultural poate
deveni un factor de dezvoltare pentru
regiuni. Această abordare ar trebui să
meargă mai departe cu sprijin european
astfel încât regiunile să poată colabora.
Prin urmare, având ca bază Art. 174 –
regiuni, AEM împreună cu Euromontana
vor formula propuneri de asistență tehnică
pentru teritorii cu specificități geografice.
3.

Cum
sprijină
programele
transfrontaliere din zonele montane:
prezentări de programe și proiecte.

Mai mulți reprezentanți din programe și
proiecte transfrontaliere au prezentat
rezultatele și lecțiile învățate din proiectele
implementate în zone montane. Elena
Ferrario și Véronique Veyrat au prezentat
câteva exemple din programul ALCOTRA:
de exemplu, proiectul URAMET contribuie
la schimbul de date meteorologice și la
construirea unor răspunsuri comune la
provocările
meteorologice;
CoSAT
sporește furnizarea serviciilor sociale prin
soluții personalizate de asistență a
persoanelor dependente de alcool.

Idoia Arauzo din programul INTERREG Franța - Spania - Andorra POCTEFA,
Observatorul Pyrenees privind schimbările climatice (OPCC), a numit 4 factori esențiali
pentru o cooperare transfrontalieră de succes: existența unui subiect pertinent care
necesită cooperare teritorială; participarea și implicarea în rețelele internaționale;
cooperare transfrontalieră și guvernanță; finanțare cu fonduri UE și cofinanțare din
partea statelor membre / regiunilor. Ea a subliniat, de asemenea, activitatea depusă de
OPCC în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice prin mai multe proiecte:
CANOPEE se concentrează asupra impactului schimbărilor climatice asupra
silviculturii; FLORAPYR pe impactul acestora impactul asupra florei; CLIMPSY pe
meteorologie și PIRAGUA pe hidro-resurse.
4. Tipuri de guvernanță în regiunile montane.
Franziska Sielker, cercetător la Academia Britanică Newton International Fellow,
Universitatea din Cambridge a prezentat modele de guvernare ale marco-regiunilor. Ea
a subliniat că strategiile macroregionale pot oferi cadrul pentru a discuta ce fel de sprijin
prin politici UE necesită zonele montane. În general, a fost foarte pozitivă în privința
calendarului discuțiilor despre zonele montane. Conform experienței sale recente,
problemele legate de munte sunt pe ordinea de zi nu numai în Parlamentul European,
Comisia Europeană și DG Regio în special, dar și în statele membre.
Klaudia Kuraś, de la Secretariatul Convenției Carpatice, a solicitat încă o dată să se
îmbunătățească posibilitățile unei cooperări transfrontaliere incluzive a părților
interesate din întreaga regiune carpatică, cu instrumentele de finanțare, deoarece nu
există încă un program de finanțare care să acopere întreaga regiune carpatică. De
asemenea, ea a explicat că există solicitări din partea diferitelor state membre, inclusiv
Polonia, pentru înființarea oficială a unei macroregiuni pentru Carpați. Din partea DG
REGIO s-a explicat că pentru a putea înainta o cerere de elaborare a unei
macrostrategii la nivelul Convenției Carpatice, ar trebui să existe o cerere oficială care
să vină de la Consiliu, ceea ce nu este există în momentul prezent.
Mai multe informații privind evenimentul și prezentările susținute:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/mountain_cooperation/
Sursă: http://www.fao.org/mountain-partnership/news/news-detail/en/c/1170322/
https://www.euromontana.org/en/the-mountain-dimension-of-cooperation-feedbackfrom-the-experts-seminar-in-brussels/
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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.
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