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Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat data de 11 decembrie ”Ziua Internațională a Muntelui”. 

Aceasta a fost sărbătorită pe glob începând cu anul 2003, cu scopul de a conștientiza importanța munților pentru 

viață, pentru a evidenția oportunitățile și constrângerile în dezvoltarea zonelor montane și pentru a stimula 

construirea de alianțe care să aducă schimbări benefice populațiilor și mediilor montane din întreaga lume. 
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“Carpații sunt inima țării. 

Ca să ne iubim țara, 
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Ziua Internațională a Muntelui – 11 decembrie 2020 

http://www.azm.gov.ro/


Centrul de Economie Montană al Academiei Române – CEMONT împreună cu Agenția Națională a Zonei 

Montane (punct focal pentru România al Parteneriatului Montan Internațional/ ONU – FAO), Forumul Montan 

din România și Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana”, vineri, 11 decembrie 2020, 

au organizat Seminarul științific și de informare, cu tema ”Biodiversitatea montană - patrimoniu inestimabil al 

zonei montane.  Amenințări, vulnerabilități și perspective în contextul schimbărilor climatice, fenomenelor 

extreme și globalizării”. 

Această inițiativă a fost salutată cu un deosebit interes de către Secretariatul Parteneriatului Montan, care 

a transmis o scrisoare oficială de felicitare conducerii Agenției Naționale a Zonei Montane și a publicat 

evenimentul pe site-ul oficial al FAO (http://www.fao.org/international-mountain-day/imd-around-the-

world/en/). 

Cu acest prilej, au sosit pe adresa instituției și numeroase invitații de participare la manifestări dedicate 

Zilei Internaționale a Muntelui, de la organizații/ instituții guvernamentale din întreaga lume: Italia, Nepal, Peru, 

Kenia, Elveția, Pakistan, etc. 

 

 
 

Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, în acest an, Seminarul din România s-a desfășurat online, prin 

intermediul platformei Zoom și a fost urmărit de peste 100 de participanți, reprezentanți ai zonei montane: 

oficialități locale, județene și centrale, președinți de asociații, cadre didactice universitare, cercetători, 

producători, antreprenori, parlamentari, specialiști, etc.  

Principalele teme prezentate/dezbătute în cadrul Seminarului: 

• Montanologia -  domeniu de cercetare de frontieră; 

• Strategii, politici și măsuri privind valorificarea, protejarea și conservarea biodiversității montane; 

• Ariile naturale protejate din zona montană a României. Rolul acestora în menținerea și protejarea 

biodiversității montane; 

• Resursele genetice pentru alimentație și agricultură din zona montană: valori ale patrimoniului cultural; 

• Ihtiodiversitatea Carpaților Românești – Patrimoniu inestimabil al zonei montane. Amenințări, riscuri, 

perspective; 

• Impactul turismului asupra biodiversității montane - Necesitatea educației montane; 

• Biodiversitatea silvică montană a României; 

• Biodiversitatea zonelor montane. Specii de interes comunitar. Amenințări, vulnerabilități, conservare 

și protejare. 

Acoperind 22% din suprafața globului, munții reprezintă baza directă de susținere a vieții pentru circa 

13% din populația planetei.  În plus, prin furnizarea de servicii esențiale de mediu și alte bunuri pentru persoanele 

care trăiesc în zonele de câmpie, de resursele zonei montane beneficiază indirect mai mult de 50% din populația 

lumii. 
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Munții sunt sursa celor mai mari cursuri de apă, precum și a majorității lacurilor de acumulare, habitate 

ale florei și faunei sălbatice, spații de relaxare și delectare pentru turiști. Însă munții, nu sunt doar decoruri 

fermecătoare ale unor peisaje idilice, ei însemnând și locuința a milioane de oameni.  

Din punct de vedere al mediului, ecosistemul montan reprezintă o zonă cu aer și ape puțin poluate, cu 

păduri și terenuri agricole cu înaltă valoare naturală și cu o biodiversitate ridicată.  

 

 

 

 

 

În data de 02 decembrie 2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat autorizarea 

plăților finale, ca diferență între cuantumul calculat și cuantumul 

acordat în avans, pentru anul de cerere 2020. 

Până în prezent, s-au autorizat la plată, un număr de 

113.390 fermieri, cu suma totală de 94.402.342,72 euro, astfel: 

 

• 16.707.808,75 euro din Fondul European de Garantare 

Agricolă (FEGA), efectuate la cursul de schimb de 

4,8725 lei pentru un euro; 

• 2.265.712,46 euro din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR), efectuate la cursul de schimb de 4,7830 lei pentru un euro; 

• 450.889,46 euro cofinanțare de la Bugetul Național (BN1). 

APIA informează că va continua efectuarea plăților aferente Campaniei 2020. 

 

 

 

 

 

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale - Adrian OROS, a anunțat că s-a încheiat evaluarea tuturor 

cererilor tinerilor fermieri pentru finanțarea exploatațiilor agricole, depuse în acest an. 

Fondurile nerambursabile pentru finanțarea proiectelor eligibile sunt asigurate prin submăsura 6.1 - 

„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 

2020). 

Pentru finanțare, au fost selectate 493 de proiecte, în valoarea totală de 20,2 milioane de euro. Selecția 

proiectelor s-a efectuat în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect în parte și de criteriile de departajare, în 

limita fondurilor disponibile. 

La Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au fost depuse un număr de 778 de solicitări de finanțare, 

în valoare totală de 31.870.000 de euro. 10 dintre cererile de finanțare, în sumă de 410.000 de euro, au fost depuse 

de către tinerii fermieri români, care lucrează în străinătate (componenta diaspora). 

200 de solicitări de finanțare, au fost depuse de tinerii fermieri pentru investiții în horticultură, valoarea 

lor fiind de 8,16 milioane de euro.  

AFIR a mai primit 146 de cereri de finanțare pentru culturi de câmp, cu o valoare de 5,94 milioane de 

euro. 

Pentru culturile mixte, 138 de tineri fermieri au depus solicitări de finanțare, în valoare de 5,63 milioane 

de euro. 

Pentru apicultură, s-au depus 97 de cereri de finanțare, în valoare de 3,88 milioane de euro. 

 

Plata finală pentru anul de cerere 2020 

493 de tineri fermieri vor beneficia de fonduri europene, prin PNDR 2014-2020 

(PNDR 2020) 
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Cu privire la investițiile mixte, atât vegetal, cât și zootehnic, AFIR a primit 81 de solicitări de finanțare, 

însumând 3,43 de milioane de euro, iar pentru creșterea bovinelor de lapte, 75 de tineri fermieri au depus proiecte, 

valoarea investițiilor solicitate fiind de 3,12 milioane de euro. 

Pentru investiții în ferme mixte de animale, s-au depus la AFIR, 22 de cereri de finanțare, cu o valoare de 

aproximativ 1 milion de euro. 

Pentru investiții în creșterea ovinelor, caprinelor și bovinelor de carne, 10 tineri fermieri au depus cereri 

de finanțare, în valoare de aprox. jumătate de milion de euro. 

 

 

 

 

 

Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și 

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, 

a fost semnat în data de 09 decembrie 2020, de către președintele României, Klaus Iohannis, această lege venind 

în sprijinul fermierilor, aceștia putând încasa subvențiile APIA, cu declarație pe propria răspundere. 

Conform acestei legi, fermierii trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor 

aduse acesteia, documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află 

la dispoziţia lor, cu excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 

de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul 

agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie 

să fie valabile la data depunerii cererii. 

Fermierii persoane fizice trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere că își lucrează terenul agricol și că 

dețin documente doveditoare, aceasta, împreună cu cererea unică se va depune ce către fermieri o data pe an. 

Adeverința de la registrul agricol va fi transmisă de primăria, pe raza căreia se află exploatația agricolă, 

direct la APIA. 

Primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole sunt obligate să elibereze adeverințele conform 

înscrisurilor din registrul agricol la solicitarea APIA, cu consimțământul scris prealabil al fermierului. 

 

 

 

 

 

Subvenții APIA cu declarație pe propria răspundere 

Pagina 4 



 

 

 

 

 

Sursa: https://www.afir.info/ 

 

 

 

 

 

În ședința de Guvern din data de 17 decembrie 2020, a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea 

plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în 

sectorul zootehnic, precum și de stabilirea 

cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2020. 

Autorizarea la plata pentru schemele SCZ a 

început din data de 21 decembrie 2020. 

Fondurile se acordă crescătorilor de 

animale, iar cuantumul per unitate pentru schemele 

de sprijin cuplat în sectorul zootehnic este calculat 

prin raportarea plafoanelor alocate la efectivul de 

animale eligibile, respectiv la kilogramele de 

gogoși crude de mătase eligibile. 

Valoarea totală a plafoanelor aprobate este 

de 114.156.810 euro, echivalentul a 556.229.056,7 lei. 

Fondurile sunt repartizate astfel: 

1) 1.680.000 euro, respectiv 8.185.800 lei, pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte; 

2) 13.125.000 euro, respectiv 63.951.562,5 lei, pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne 

și metișii acestora; 

3) 99.324.810 euro, respectiv 483.960.136,7 lei, pentru specia bovine, categoria vaci de lapte; 

Fonduri alocate prin PNDR 2020 pentru sesiunile active cu depunere on-line 
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4) 27.000 euro, respectiv 131.557,5 lei, pentru specia viermi de mătase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul sprijinului per unitate, pentru SCZ, se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură (APIA), resursele financiare asigurându-se de la Bugetul de Stat, în limita sumelor aprobate cu 

această destinație. 

Numărul estimat de beneficiari este de 18.845, iar sprijinul va fi acordat pentru un efectiv de aprox. 

343.122 capete, din care: 

• 261.702 vaci de lapte; 

• 70.942 taurine din rase de carne; 

• 10.478 bivolițe. 

 

 

 

 

Marți, 15 decembrie 2020, la 4 zile de la celebrarea ”Zilei Internaționale a Muntelui”, reprezentanții 

Centrului Regional de Dezvoltare Montană Nistorești, jud. Vrancea, din cadrul Agenției Naționale a Zonei 

Montane, au participat la o întâlnire organizată în localitatea Nehoiu la care au fost prezenți primarii UAT-urilor 

Nehoiu, Măgura, Viperești, Cislău, Colți, președintele Cooperativei Agricole Depresiunea Cislău, producători și 

antreprenori locali. 

Scopul întâlnirii a fost de a informa și de a pune bazele constituirii Asociației Regiunea Gastronomică 

Natională Locală Valea Buzăului, după modelul Regiunea Gastronomică Europeană Sibiu, proiect cu finanțare 

europeană, care să reunească actori locali ai zonei montane, plecând de la intenția de a păstra gustul autentic, 

folosind ingrediente și soiuri locale, de a susține diversitatea culinară, sprijinirea micilor producători și 

conservarea peisajului cultural montan. 

În cadrul întâlnirii, au fost aduse la cunoștință celor prezenți, aspecte privind:  

- promovarea conceptului de Punct Gastronomic Local și cum sprijină ANZM înființarea acestora; 

- cazarea turiștilor în regim “Camere de închiriat în scop turistic”; 

- conceptul de Zonă Montană Ecologică; 

- Regulamentul de Tranziție, care permite menținerea tuturor măsurilor și bugetelor actuale din Programul de 

Dezvoltare Rurală; 

- Hotărârea de Guvern nr. 997 din 18 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

332/2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilorşiresponsabilităţilor Comitetului de masiv şi ale Consiliului 

Naţional al muntelui; 

- submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole- componenta de investiții 

în abatoare de capacitate mică în zona montană; 

- obținerea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” de către producătorii din 

zona montană. 
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Domnul Avram FIȚIU, subsecretar de stat în cadrul MADR, a participat on-line la întâlnire și a expus 

auditoriului necesitatea înființării și dezvoltării unor unități de producție de mici dimensiuni, la nivel de comună, 

în vederea procesării materiei prime, pentru a nu mai fi furnizări de materie brută, ci de produse cu valoare 

adăugată. De asemenea, a explicat conceptul de Punct Gastronomic Local și a expus beneficiile acestuia, 

coroborat cu închirierea camerelor în baza Declarației unice de venit. 

La finalul întâlnirii a existat o sesiune de discuții libere, întrebări, precizări și răspunsuri, participanții 

arătându-se interesați de aspectele dezbătute.  

Participanții au afirmat că au cunoștință de activitățile Agenției Naționale a Zonei Montane și sunt interesați de 

o colaborare în vederea dezvoltării zonei montane pe care o reprezintă. 

Participanții au fost informați de faptul că Agenția Națională a Zonei Montane continuă să sprijine 

locuitorii UAT-urilor montane prin: 

• organizarea de cursuri de formare profesională pentru beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri, submăsurii 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, măsurii 10 Agro – mediu și climă 

și măsurii 11 Agricultură ecologică; 

• asistență tehnică în vederea depunerii de proiecte pe submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în 

procesarea/marketingul produselor Agricole - componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona 

montană, PNDR; 

• asistență tehnică privind acordarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă produs montan; 

• derularea unui program etapizat de dezvoltare a turismului în gospodăria țărănească din zona montană - 

REȚEA TURISTICĂ LOCALĂ; 

• sprijin în vederea înființării Punctelor Gastronomice Locale; 

• activități de consiliere și informare a fermierilor, producătorilor, întreprinzătorilor privați și persoanelor fizice 

din zona montană. 

 

 

 

Pagina 7 


