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Introducere
Dragi prieteni ai munţilor,
Suntem încântaţi să vă oferim un nou număr al newsletter-ului RoMontana. Vă invităm
să îl citiţi şi să vă abonaţi pe https://romontana.org/ pentru a fi la curent cu noutaţile din
domeniu.

- Introducere
- AKIS - Sistemul de Cunoaștere și

Să aveţi parte de Sărbători Fericite!

Inovare în Agricultură începând cu

Echipa RoMontana
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- Atelier de Lucru EIP Agri, “Small is

AKIS - Sistemul de Cunoaștere și Inovare în Agricultură
începând cu 2020

Smart”
- Concluziile Forumului Pădurilor
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Construirea unui sistem de cunoastere și inovare performant în agricultură devine o
prioritate a noii Politici Agricole Comune. În perioada 2014-2020, Comisia Europeană a
pus în aplicare noi instrumente pentru a stimula inovarea. Parteneriatul European
pentru Inovare (EIP-AGRI) este o rețea construită pentru a accelera precesele de
inovare pe baza unui modelul interactiv de intervenție, bazat pe colaborarea dintre
diverși actori (de exemplu, fermieri, silvicultori, consilieri, antreprenori, consumatori,
cercetători, etc.) și identificarea nevoilor utilizatorilor finali. Statele membre vor trebui să
aibă în vedere consolidarea AKIS-ului la nivel național prin crearea unui Planul Național
Strategic (fost PNDR) care să răspundă provocărilor actuale.

- Acţiune a UE pentru “Sate

Vă recomandăm insistent să parcurgeți documentul AKIS4, un raport care rezumă eforturile din

Inteligente”

ultimii 3 ani și trasează orientările de intervenții astfel încat statele membre să stabilească
intervenții eficiente pentru Sistemul de Cunoaștere și Inovare în Agricultură.

2019
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- Ziua Internațională a Muntelui 2019

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

Raportul poate fi descărcat de aici: https://ec.europa.eu/info/news/knowledge-and-innovationunlocking-potential-food-and-farming-2019-sep-26_en
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Atelier de Lucru EIP Agri “Small
is Smart”

piaţă, cât și adoptarea unor tehnici şi metode noi și a tehnologiilor inovatoare,
dezvoltând astfel potențialul satelor româneşti.

În perioada 29-30 octombrie 2019,
Rețeaua Europeană pentru Inovare în
Agricultură (EIP AGRI) în colaborare cu
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
prin Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale
de Dezvoltare Rurală (RNDR), au
organizat la București, atelierul de lucru
„Ferme mici – ferme inteligente – Soluții
inovatoare pentru exploatațiile agricole și
forestiere mici”.

Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanților implicați în dezvoltare rurală
și inovare agricolă și forestieră din state precum Estonia, Grecia, Croația, Italia,
Portugalia, Franța, Spania, Polonia, Germania, Irlanda, Austria, Slovenia, Marea
Britanie, Bulgaria, Belgia și Olanda.
Evenimentul a fost deschis de domnul
Daniel-Eugeniu Crunțeanu – Secretar de
Stat MADR, doamna Daniela Rebega –
Director General Adjunct AM PNDR din
partea României și doamna Inge van Oost
– reprezentant DG AGRI.
Obiectivele specifice ale atelierului au vizat
aspecte precum:


Identificarea provocărilor
comune;



Analiza eventualelor soluții;



Schimbul de bune practici;



Promovarea cooperării
partenerilor din diverse proiecte

Proiectele Carpat Sheep şi TeRRItoria, proiecte în care RoMontana este implicată au
fost alese ca exemple de bune practici şi incluse în Booklet-ul proiectelor inovatoare.
Sursa informaţiei: https://www.rndr.ro/comunicare/comunicate/item/500-atelierul-eipagri-ferme-mici-ferme-inteligente.html

Concluziile Forumului Pădurilor 2019: Rezultatele IFN trebuie
explicitate si întelese
Forumul Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi desfășurat în data de
5 decembrie 2019 la București, a adus la aceeași masă actori din sfera administrației
silvice, Academie, cercetare, industrie, societate civilă și nu în ultimul rand organizații
de mediu. Temele de interes pentru această ediție au fost:


Scopul evenimentului a fost încurajarea
micilor și tinerilor fermieri privind utilizarea
tehnologiilor și proceselor inovatoare în
sectorul agro-alimentar și forestier, inclusiv
cooperarea și transferul de cunoștințe.
Acest tip de sprijin va facilita accesul pe





Starea pădurilor conform Inventarului Forestier Național, cu accent pe
explicitarea cifrei de 38,6 milioane mc "lemn dispărut” anual din păduri;
O nouă viziune de politică forestieră, cu accent pe un nou sistem de
valorificare, pază, trasabilitate și control a provenienței legale a masei
lemnoase - dezvoltarea sistemului SUMAL;
Finanțarea sectorului forestier prin planurile naționale strategice ale Politicii
Agricole Comune 2021-2027 a Uniunii Europene.
Detalii, inclusiv înregistrarea video a evenimentului, la:
https://lemn.fordaq.com/news/Concluziile_Forumului_P%C4%83durilor_2019
_Rezultatele_66203.html
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Ziua Internațională a Muntelui
sărbătorită la ICDM Cristian –
judetul Sibiu

zile. Agenția Națională a Zonei Montane a participat la sesiunea de lucrări, cu tema
”Țara Dornelor, areal cu potențial incontestabil în furnizarea de produse montane”,
prezentată de către Niculina ONESIFEREANU, consilier în cadrul agenției. Cu acest
prilej, a fost organizată o expoziție cu degustare de produse montane la care au
participat producători din zona montană a Sibiului. Dintre aceștia, IANCU IOAN (atestat
de producător) cu produsul Brânză vacă - Telemea proaspătă și sărată și S.C.
PRODFRUCT S.R.L., cu produsele: Mere soiul Golden, Mere soiul Pinova, Mere soiul
Florina, Prune soiul Stanley, Prune soiul Anna Spath și Suc natural de mere, au primit
într-un cadru oficial deciziile 101 și 102 prin care au obținut dreptul de utilizare a
mențiunii de calitate facultative pentru produsele respective.

”Ziua internațională a muntelui” din 11
decembrie, se celebrează începând cu
anul 2003, când Adunarea Generală a
Națiunilor Unite a declarat această zi în
ideea de a construi alianțe/parteneriate
care să aducă schimbări pozitive pentru
populațiile
și
mediile
montane,
conștientizând importanța munților pentru
viață.
”Ziua internațională a muntelui” din acest
an a adus cu ea un eveniment important
dedicat zonei montane: Conferința cu tema
„Zona Montană – Principalul furnizor de
produse de calitate” – care s-a desfășurat
în data de 10 decembrie 2019, la Institutul
de
Cercetare
Dezvoltare
pentru
Montanologie – ICDM Cristian – judetul
Sibiu. Conferința a fost organizată de
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian – Sibiu, Agenția
Națională a Zonei Montane, Academia de
Științe Agricole și Silvice și Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
În deschiderea conferinței au luat cuvântul
Valeriu TABĂRĂ, Președintele Academiei
de Științe Agricole și Silvice Gheorghe
Ionescu-Șișești și Dănuț GÎȚAN – director
al Agenției Naționale a Zonei Montane.
Conferința, moderată de către doamna Dr.
Ing. CS I Mariana RUSU, director al
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian, a cuprins o sesiune
de lucrări științifice dedicată temei acestei

Sursa informației: http://azm.gov.ro/muntii-conteaza-pentru-tineri/
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Cum să includem mai bine
zonele montane în următoarea
perioadă de programare?
Politica de coeziune vizează reducerea
disparităților dintre nivelurile de dezvoltare
ale diferitelor regiuni și prevede că „se va
acorda o atenție deosebită regiunilor de
munte (…)”, în conformitate cu articolul 174
din Tratatul din Funcționarea UE (TFUE).
Cu toate acestea, fiind in principal adresată
zonelor urbane, uneori este complicat ca
autoritățile să vadă cum pot acorda o
atenție specifică zonelor montane prin
Politica de Coeziune. Analiza realizată de
experți privind specificitățile geografice:
Munții, Insulele și zonele cu populație
redusă (2018) a arătat că există un decalaj
între programare și implementare - iar
specificul montan se pierde prea des între
ele. Pentru a sprijini autoritățile de
management a programelor europene în
direcționarea
masurilor
necesare
teritoriilor montane în următoarea perioadă
de programare, Euromontana a publicat o
fișă informativă care oferă o serie de
îndrumări adresate special autorităților.

Acest document își propune să faciliteze activitatea autorităților de management din
toate țările montane, dând recomandări cu privire la toate etapele proiectării și
implementării programelor operaționale de la evaluarea ex-ante la monitorizarea
implementării și evaluarea ex post. Fișa informativă oferă, de asemenea, exemple de
instrumente specifice, disponibile pentru dezvoltarea zonelor montane, precum
instrumentul CLLD, precum și sfaturi pentru o mai bună coordonare și
complementaritate a diferitelor fonduri UE existente.
Foarte curând va sosi momentul în care autoritățile de management vor începe
consultările pentru a redacta viitoarele programe operaționale. Euromontana îi invită pe
toți să acorde o atenție mai bună zonelor montane și să regândească modul în care
abordează în prezent nevoile acestor teritorii specifice. Implicați-vă și dumneavoastră
susținând cauza munților!

Sursa:
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2019/11/2019_11-EMFactsheet-MA_Final_EN.pdf

CONTACT
Asociaţia Naţională pentru
Dezvoltare Rurală și Montană
“RoMontana”
Mihail Sadoveanu 6, Vatra Dornei –
725700 (jud. Suceava), România
+40 751 618 303

Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală și 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.

office@romontana.org

www.romontana.org
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