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In cadrul Euromontana, considerăm că viitorul 
zonelor de munte europene se bazează pe munţii 
vii, pe care sunt promovate dezvoltarea durabilă  

şi integrată şi o bună calitate a vieţii.   

BAZÂNDU-NE PE 

 Activitatea realizată de către 
Euromontana în perioada 2000 - 2016: 

- Declaraţia finală a celor II Convenţii 
europene a muntelui II la Trente (2000) 

- Concluziile proiectului 2002-2004 privind 
produsele montane de calitate, finanţat 
prin cel de-al 5-lea program cadru  

- Carta europeană a produselor 
agroalimentare de munte calitatea 
Euromontana, prezentată Parlamentului 
european şi semnată de către 69 
semnatari proveniţi din 12 ţări europene 
(2005) 

- Concluziile proiectului 2007-2010 
Euromarc, finanţat prin cel de-al 6-lea 
program – cadru   

- Rezultatele celor IX Convenţii europene 
a muntelui şi proiectul DG AGRI 2014 
« O nouă PAC : munţi de oportunităţi » 

 Regulamentul nr. 1151/2012 al Uniunii 
europene – îndeosebi articolul 31 – şi 
actul delegat nr. 665/2014 care 
introduce menţiunea de calitate 
facultativă   « produs de munte » 

 Ordonanţa ODMA RO 2011 2375 a 
Consiliului federal elveţian pe tema 
utilizării denumirilor  « munte » şi « 
păşune» pentru produsele agricole şi 
produse alimentare derivate şi 
Ordonanţa DEFR RS 910.193 privind 
semnele oficiale pentru produsele de 
munte şi păşune 

PENTRU A 
 Stimula dezvoltarea munţilor, 

graţie produselor agricole şi 
pentru a aduce un plus de valoare 
în zonele de munte, datorită 
protejării produselor 
agroalimentare de munte de 
calitate 

 Evita orice înşelătorie asupra 
consumatorului, prin folosirea 
abuzivă a menţiunii « munte » şi 
pentru a remedia deformarea 
pieţei cauzată de vânzarea 
produselor numite de munte şi 
care nu sunt în realitate produse 
de munte 

 Creşte competitivitatea sistemelor 
agricole tradiţionale de munte  

 Proteja patrimoniul cultural al 
zonelor de munte  

  Asigura prestarea de servicii eco- 
sistemice prin exploatatorii de 
munte  
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VERSION 2016 

Pentru a semna Carta, 
vă rugăm să scanaţi 
aici: 
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EUROMONTANA CHEAMĂ 
 Instituţiile din Uniunea Europeană: 

- Să lanseze apeluri pentru proiecte care vizează explicit produsele 
agroalimentare de munte de calitate, în vederea dezvoltării unei 
politici de promovare adaptată pe baza regulamentului (UE) nr. 
1144/2014 

- Să acorde o atenţie specială exploatărilor agricole care furnizează 
servicii ecosistemice, cum este, de exemplu, cazul sistemelor 
tradiţionale de munte, în completarea măsurilor de înverzire a PAC 

- Să adopte o abordare mai holistică şi mai participativă atunci când 
este vorba despre a aborda problematici legate de munte şi, în 
sens mai larg, de zonele rurale, îndeosebi prin elaborarea unui 
program pentru regiunile europene de munte  

- Să susţină dezvoltarea măsurilor specifice zonelor de munte în 
cadrul Programelor de dezvoltare rurală şi al Programelor 
operaţionale de coeziune teritorială  

 Statele membre din Uniunea Europeană: 

- Să pună în aplicare regulamentul (UE) Nr. 1151/2012 şi să aplice, 

imediat ce va fi posibil, sisteme care să permită un control eficient 
asupra utilizării menţiunii facultative de calitate 

- Să pună în aplicare măsurile Politicii agricole comune şi ale Politicii 
de dezvoltare rurală, care susţin zonele de munte şi Regimul de 
plată privind restricţiile naturale sau elaborarea unui sub-program 
specific pentru zonele de munte  

 Celelalte ţări europene:  

- Să pună în aplicare o legislaţie pentru a proteja produsele de 
munte  

 Autorităţile regionale şi locale: 

- Să faciliteze accesul operatorilor din filierele de munte la 
cunoştinţele, studiile şi dezvoltarea tehnologică, îndeosebi prin 
crearea de Grupuri de acţiune locală (abordări LEADER/CLLD) 

 Agricultorii de munte, industria agroalimentară şi de distribuţie: 

- Să folosească menţiunea de calitate facultativă şi să comunice pe 
tema experienţei lor  

 Consumatorii: 

- Să cumpere produsele agroalimentare de munte de calitate care 
sunt protejate şi etichetate în mod corespunzător 
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EUROMONTANA SE ANGAJEAZĂ:  
 Să dezvolte şi să transmită o bază de date cu bunele practici de valorificare 

a filierelor agroalimentare de munte de calitate; 

 Să consolideze dialogul la nivel european între diferiţii operatori din filierele 
agroalimentare de munte de calitate 

 Să înlesnească schimbul de experienţe între părţile implicate în protecţia şi 
utilizarea menţiunii « munte » 

 Să organizeze un grup de lucru care să analizeze reuşitele şi eşecurile 
strategiilor de valorificare a produselor agroalimentare de munte de calitate 
şi care să înlesnească transmiterea de informaţii şi de experienţe  

 Să ajute la recunoaşterea munţilor ca fiind teritorii de inovaţie la nivel 
european 

 Să dezvolte proiecte inovatoare cu scopul de a pune mai mult în evidenţă 
filierele de munte şi de a atenua impactul negativ al schimbării climatice 
asupra agriculturii de munte, profitând de noile oportunităţi oferite.  

 Să includă tinerii în aceste activităţi care au nevoie de creativitatea, spiritul 
inovator şi dinamismul acestora 

SEMNÂND ACEASTĂ CARTĂ 
Vă angajaţi să vă aduceţi aportul activ la acţiunile de mai sus şi, prin urmare, 
să participaţi la dezvoltarea de modele agricole viabile în teritoriile de munte 

şi să susţineţi comunităţile de munte pentru a pune în valoare produsele 
agroalimentare de munte de calitate.  

 

EUROMONTANA ŞI MEMBRII LOR SUNT DISPONIBILI 
PENTRU  

 A consilia autorităţile naţionale şi regionale cu privire la implementarea 
politicilor şi a instrumentelor referitoare la produsele alimentare de 
munte de calitate    

 Ajuta la crearea unui dialog între diverşii operatori din filierele de 
munte, dintre producători şi consumatori,  la nivel naţional şi regional, 
şi pentru a aduce aceste experienţe la nivel european 

 Să asiste operatorii din filierele de munte în iniţiativele de sensibilizare 
a consumatorilor faţă de produsele agroalimentare de munte de 
calitate 
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Scanaţi aici 
pentru a 

semna Carta:  


