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3. PROGRAME NOI 

PENTRU DEZVOLTAREA 

AGRICULTURII
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DEZVOLTAREA 

ARMONIOASĂ 

A ZONEI MONTANE 

aprobat prin

LEGEA MUNTELUI
nr.197/2018

PROGRAM NOU de 

1 miliard de euro 

pe 10 ani 

+ 

PROGRAM 

OPERAȚIONAL de 

consolidare a 

capacității 

administrative pe 

zona montană de 

27 milioane lei
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ZONA MONTANĂ

Nr. UAT

658 UAT

3.520 

SATE

20,68

%

Populaţie
3.343.831 

locuitori
15,04 %

Suprafaţa

totală ZM

71.381,48 

km2
29.94 %

Suprafaţa

agricolă

totală ZM

2.738.428

ha
18,72 %

Nr.

fermieri

Nr. ferme

•1,3 mil. fermieri 

activi       815.000 

exploatații agricole, 

din care 254.348 

înscriși în RUI în 

2016

Sursa: Agenția Zonei Montane Sursa: Agenția Zonei Montane02.10.2018
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Conform Legea muntelui 

Art. 2 - (5) Bazinul montan,, 

în înțelesul prezentei legi, 

reprezintă un teritoriu 

montan, constituit din mai 

multe unități administrativ -

teritoriale cu continuitate 

teritorială, constituite, de 

regulă, de-a lungul unei văi, 

a unui curs de apă sau căi 

de comunicație, cu 

caracteristici geo-climatice 

comune și cu activități 

economice și culturale cu 

caracter tradițional, 

similare, aflate în jurul unui 

centru de dezvoltare locală.

BAZIN MONTAN
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Obiectiv 1

PROTECȚIA RESURSELOR 
NATURALE

Obiectiv 2

DENSITATEA ECHILIBRATĂ A 
POPULAȚIEI ÎN ZONA 

MONTANĂ

Obiectiv 3 

CREAREA ȘI CONSERVAREA 
LOCURILOR DE MUNCĂ

Obiectiv 4

CREAREA ȘI PROTEJAREA 
INFRASTRUCTURII DE ACCES

Obiectiv 5

ELABORAREA DE POLITICI ȘI 
REGLEMENTĂRI PENTRU 

ÎNCURAJAREA 
ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE 

ZONEI MONTANE
PROGRAMUL DE 

ÎNCURAJARE A 

ACTIVITĂȚILOR 

DIN ZONA 

MONTANĂ

02.10.2018
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Prin Legea muntelui nr. 197/2 se aprobă Programul de

încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se

alocă 1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la

intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin

bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Se va asigura valorificarea durabilă a resurselor muntelui,

conservarea peisajului şi a biodiversităţii, precum şi

dezvoltarea de activităţi economice specifice acestei zone.
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Principiile de bază
Principiul 1: Principiul dezvoltării durabile

Principiul 2: Participarea publicului și implicarea factorilor

interesați

Principiul 3: Parteneriatul public-privat

Principiul 4: Abordare programatică

Principiul 5: Acordarea de șanse egale la un nivel de viață

decent pentru toți locuitorii

Principiul 6: Protectia mediului
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Ce aduce nou și important Legea Muntelui? (1)
• recunoașterea, de către statul român, a existenței condițiilor naturale

specifice și a aplicării principiului solidarității

• recunoașterea faptului că zona montană se caracterizează prin limitări

naturale a productivității agricole

• o nouă delimitare a zonei montane

• Politici noi : la nivel de masiv muntos si la la nivel bazin montan:

• constituirea Comitetelor de Masiv și a Consiliului Național al Muntelui

• reorganizarea Agenției Zonei Montane prin înființarea

- la nivel regional, centre regionale de dezvoltare montană;

- la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montană.
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• Ce aduce nou și important Legea Muntelui? (2)
• se aprobă la cerere, anual, dar nu mai târziu de 1 mai, de către organele silvice

județene abilitate, la propunerea administrației publice locale la trecerea

animalelor prin păduri spre și dinspre zonele de pășunat
• încurajarea producției de lapte

• înființarea de centre de colectare, depozitare, puncte de sacrificare și a unor

unități de procesare a materiilor prime:

• sprijinirea producătorilor și/sau procesatorilor de produse agroalimentare din zona

montană în vederea promovării produselor obținute, certificate ca: “produs

montan”, “produs tradițional”, “produs ecologic”, precum și a celor certificate la

nivel european,

• acordarea de stimulente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă
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Ce aduce nou și important Legea Muntelui? (3)

• familiile tinere de agricultori de munte, care cresc animale în echivalent a 5

unități vită mare, sunt scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul

realizat din agricultură timp de 5 ani la înființare și de 50% din venituri, în

următorii ani, pe perioada existenței titularului

• statul îi va sprijini pe tinerii antreprenori: specialiștii agricoli, medicii,

profesorii care se stabilesc în zona montană și se obligă să desfășoare

activitatea pe o perioadă de minimum 5 ani în zona montană, vor primi o

primă de instalare

• Programul de încurajare a activităților din zona montană pentru care se alocă

1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a legii
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1. Program strategic de incurajare a activităților din zona montană alocare 1 miliard euro pentru 10 ani

de la bugetul de stat (art 16, alin.1)

2. HG privind formele de sprijin, cuantumul susţinerilor financiare şi modul de aplicare (art.13, alin. 13)

3. HG prvind reorganizarea Agenției Zonei Montane (art. 17, alin 1) în termen de 90 de zile de la

promulgarea Legii

4. HG privind componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comitetului de masiv, şi Consiliul Naţional al

Muntelui (art 17, alin 2) în termen de 90 de zile de la promulgarea Legii

5. Ordin comun al MADR si MDRAP privind criteriile de încadrare şi lista localităţilor din zona montană

(art. 2, alin 4)

6. Ordin comun MADR si MEN pentru introducerea în învăţământul gimnazial, profesional şi liceal a unui

pachet de discipline de studiu, care să cuprindă noţiuni elementare despre socio-economia zonei

montane (art. 14, alin.1).

7. HG pentru elaborarea de norme metodologicede privind forma de organizare a învăţământului

preşcolar şi primar din zona montană (art. 14, alin. 2)

8. Ordin MADR pentru instituirea un program special de modernizare metodică şi didactică a fermelor

pedagogice din zona montană cu subvenţionare 100% de la bugetul de stat. Instruirea fermierilor

selectaţi se va realiza de către ANZM prin centrele acreditate de ANZM.(art.14, alin 4)

Legislație secundară în termen de 90 de zile de la promulgarea Legii Muntelui:
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PROGRAME DE INVESTIŢII DIN ZONA MONTANĂ prevăzute in proiecte de 

legi aflate in dezbatere in Parlament

Înfiinţarea 

centrelor de 

sacrificare a 

animalelor 

în zona 

montană

Investiții pentru: Investiții pentru:
Investiții pentru:

Înfiinţarea 

centrelor de 

colectare 

lapte în 

zona 

montană

Înfiinţarea 

centrelor de 

prelucrare

lapte în 

zona 

montană

Înfiinţarea 

centrelor de 

prelucrare

carne în 

zona 

montană

Înfiinţarea 

stânelor montane

Înființare centre de 

colectare, spălare şi 

prelucrare primară a 

lânii în zona 

montană

Înfiinţarea 

centrelor de 

colectare şi 

prelucrare 

primară a 

fructelor și 

fructelor de 

pădure în zona 

montană

Înfiinţarea 

centrelor de 

colectare şi 

prelucrare 

primară a 

plantelor 

medicinale în 

zona montană

IN CONTINUARE 


