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Cursul de formare profesională destinat persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale, desfășurat în 
sistem online, a reunit participanți din 13 județe ale țării, în perioada 29.06-09.07.2021, campania de promovare 
a Punctelor Gastronomice Locale susținută de Agenția Națională a Zonei Montane având ecou în toate colțurile 
țării, depășind arealul montan. 

BULETINUL INFORMATIV 
AL FERMIERULUI MONTAN 
 

Nr.16/12 .07.2021  

 

Motto: 
 
“ MUNTELE nu e doar o 
parte din univers, ci un 
univers el însuși.” 
    
                  Eugen Barbu 
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii 
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Campania de promovare a Punctelor Gastronomice Locale a depășit arealul montan! 
 



Acest curs se adresează oricărei persoane motivate de dorința de a face cunoscută gastronomia, tradițiile, 
frumusețile locurilor și ospitalitatea românească! 
Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului și Institutului Național de Statistică, activitatea Punctelor 
Gastronomice Locale se regăsește, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev.2, în 
cadrul clasei 5610 "Restaurante". 
Punctul forte al cursului a fost schimbul de experiențe și bune practici, precum și contactele care s-au stabilit între 
participanți, utile în continuare pentru promovarea micilor afaceri pe care le vor dezvolta prin intermediul 
Punctelor Gastronomice Locale. 
Agenția Națională a Zonei Montane felicită toți participanții și le urează mult succes în continuare! 
 
 
 
 
 
În data de 24 iunie 2021, la ora 09.00, COOPERATIVA 
AGRICOLĂ MONTANĂ DIN MĂRGINIMEA 
SIBIULUI a deschis în Sibiu, în Piața Rahova, primul 
magazin cu produse proprii, atestate pe mențiunea de 
calitate „PRODUS MONTAN”. 
COOPERATIVA AGRICOLĂ MONTANĂ DIN 
MARGINIMEA SIBIULUI, formată din 8 producători 
locali din județul Sibiu, vă pune la dispoziție o gamă 
variată de produse montane: 
- Lapte Crud de vaca din Cristian; 
- Fructe si Sucuri Naturale din Cisnădie; 
- Miere și Produse Apicole din Săliște; 
- Produse Lactate din lapte de vacă, din Orlat; 
- Produse Lactate din lapte de oaie, din Râu Sadului; 
- Produsele din carne „Mangalița de la Racovița”; 
- Siropuri si Dulceturi din „Cămara Chivuței”, din Sadu, 
preparate după rețete tradiționale. 
La deschidere a avut loc o degustare de produse autentice, 
naturale, sănătoase provenite din munții noștri! 
Programul magazinului este de la orele 09.00 - 17.00 de 
luni pana vineri, iar sâmbata de la ora 9:00 - 13:00. 
 

                               

Workshop   Primul magazin cu produse proprii, atestate pe mențiunea de calitate 
„PRODUS MONTAN” 
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Mangalița de la Racovița" nu este doar un simplu magazin unde fermierul Dan Limbăsan comercializează 
produsele proprii, preparate din carne de porc mangalița. Este un exemplu de bune practici, care pune în valoare 
produsele locale, produsele românești. Este ceea ce strategia europeană “De la Fermă la Consumator“ dorește să 
construiască în întreg spațiul european: cel mai scurt lanț alimentar, fără intermediari, care să pună la dispoziția 
consumatorului produse de calitate, certificate pe scheme de calitate, provenite din/și procesate în fermă. Este un 
loc unde găsești produse autentice, majoritatea dintre ele certificate pe scheme de calitate și este un loc unde 
munca și pasiunea unor producători locali își arată adevărata lor valoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne-am bucurat să vedem din nou slănina groasa de “o palmă“ pe care o găseam pe masa bunicilor, jumările și 
cârnații făcuți cu pasiune. 
Alături de produsele „Mangalița de la Racovița”, certificate ca produs montan și ca produs tradițional, găsiți 
Telemeaua de Sibiu (IGP și PRODUS MONTAN), brânzeturile fine de la Art Cheese Tălmaciu (produs 
montan), Novacul din Țara Bârsei (IGP), Laptele de măgăriță de la Asinia Farm Hunedoara (produs montan), 
băuturile distilate din fructe „Tăria lui Cătălin” din Horezu, atestate tradițional, produse din lapte de capră de la 
ferma Monicăi Cucerzan din Târnava, Pita de Tălmăcel, laptele și produsele din lapte de bivoliță de la Ferma 
Complex Turistic Transfăgărășan, produse din lapte de vacă de la Ferma Lițoi din Argeș, berea artizanală Augusta 
din Avrig, dar și legume și fructe proaspete, bunătăți din fructe și legume de la Casa Maria din Hunedoara, 
produse apicole, uleiuri naturale și multe altele. 
Întâlnirea cu fermierul Dan Limbășan a fost una cu adevărat specială, deoarece prin intermediul său am cunoscut 
și echipa restaurantului Plai. Sunt o echipă deosebită, care ne-a făcut să simțim din plin ce înseamnă un Chef care 
creează pe principul „mama natură și producătorii dictează ceea ce oaspeții restaurantului găsesc in farfurie”. 
Parteneri în afaceri, dar și in viață, chef Petra Hianu și chef Paul Moinea, și-au desăvârșit mai bine de 10 ani 
competențele în gastronomie internațională în restaurante cotate cu una sau mai multe stele Michelin. Reîntorși 
în Sibiu, gătesc doar din materii prime pe care le iau doar de la producătorii autentici, de la cei care, așa cum spun 
ei „ oferă un produs de calitate, crescut sau cultivat cu dragoste”. Produsele sunt achiziționate atent, doar după ce 
vizitează „micile ferme sau culturi”, pentru a fi siguri de ceea ce oferă oaspeților. Nu am fost surprinși de faptul 
că printre furnizorii aleși de ei, îi regăsim pe producătorii cu produsele atestate pe schema de calitate produs 
montan, Dan Limbășan fiind unul dintre aceștia. 
Experiența gastronomică ne-a întărit convingerea că produsele autohtone, naturale, din zona de munte pot fi puse 
în valoare nu doar prin rețete tradiționale, ci și după principiile unei gastronomii creativ-contemporane ce aduce 
gusturile autentice de la țară în tumultul orașului, alături de o poveste care stă în spatele fiecărei farfurii. Iar 
această poveste este oferită cu dragoste și atenție fiecărui oaspete, hrană pentru trup și cât și pentru suflet!  
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Hrană pentru trup și suflet! 
 



 
 
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, efectuează 
plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, astfel: 
- diferențele aferente serviciilor prestate pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, pentru specia taurine, în 
sumă de 3.837.011,97 lei, pentru un număr de 63 solicitanți; 
- cererile de plată aferente serviciilor prestate pentru lunile ianuarie - martie și trimestrul I 2021, în sumă de 
19.784.935,41 lei, pentru un număr de 143 solicitanți. 
Suma totală autorizată la plată este de 23.621.947,38 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MADR, 
pentru un număr de 206 solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile 
HG nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
 

În ședința Guvernului din data de 24 iunie 2021, a fost aprobată o Ordonanță de Urgență privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID 19. 
Prin prezentul act normativ se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității 
crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, valabilă până la 
data de 31 decembrie 2021, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie. 
Beneficiarii sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine respectiv, întreprinderile individuale şi 
familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum şi persoanele juridice. 
Condițiile de eligibilitate sunt următoarele: 

 deținerea a minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care 
se pot adăuga bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, înregistrate în RNE; 

 producerea și valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021; 
Suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere ce își desfășoară activitatea în domeniul producției 
primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro. 

Workshop   Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale efectuează plata ajutorului de 
stat în sectorul creșterii animalelor 

 

Sprijin pentru crescătorii din sectorul bovin în contextul pandemiei COVID 19 
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Valoarea totală a schemei de ajutor este de 225.537.713,79 lei, distribuită astfel: 
 Pentru efectiv bovine 182.708014,97 lei 
 Pentru cantitate lapte 42.829.698,82 lei 

Sumele se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
Perioada de depunere va fi de 30 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență. 
 
 
 
 
 
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, prin 
Centrele Județene, informează că efectuează plata 
ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat 
prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna 
aprilie 2021, în sumă de 1.434.014,41 lei, pentru un număr 
de 27 solicitanți.  
Suma autorizată la plată se acordă de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor 
de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
În data de 18 iunie 2021, alături de domnul Adrian 
Oros, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și de 
doamna Raluca Turcan, ministrul muncii şi protecţiei 
sociale, Agenția Națională a Zonei Montane, prin 
doamna Veronica Țaran Baciu, director general, a 
participat la întâlnirea cu producătorii agricoli și 
autoritățile locale din județul Sibiu.  
Au fost prezenți peste 40 de producători agricoli locali 
care au oferit, spre degustare, produsele realizate în 
fermele proprii: diverse preparate din lapte și carne, 

miere și produse apicole, sucuri și dulcețuri, etc. Ne-
am bucurat să vedem la întâlnire mai mulți producători 
sibieni cu produse purtând logo-ul produs montan. 
Scopul întâlnirii a fost acela de a identifica linii viabile 
de finanțare pentru antreprenorii de la sat.  
S-a discutat, de asemenea, despre problemele care au 
afectat mediul rural în perioada pandemiei și despre 
măsurile active care au fost aplicate în acest sens. 
Au fost prezentate măsurile de sprijin pentru investiții 
în agricultură și dezvoltare rurală pentru perioada de 
tranziție 2021-2022, care vor fi lansate luna viitoare, 
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Workshop   APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor 
 

Workshop   Întâlnire cu producătorii agricoli și autoritățile locale din județul Sibiu 
 



oportunitatea producătorilor de a-și înregistra produsele pe schema de calitate produs montan și valorificarea 
superioară a produselor locale prin intermediul Punctului Gastronomic Local. 
Am fost plăcut impresionați de colaborarea strânsă care există între primari, producătorii agricoli din județul Sibiu 
și reprezentantul Agenției Naționale a Zonei Montane de la ODM Sibiu, doamna Sonia Popa. 
Vizita s-a finalizat cu un popas și la Hermannstadt Mountain Horses, un complex de agrement și echitație unde 
proprietarul Nelu Matieș a transformat dragostea pentru cai și natură într-un concept turistic care oferă minunate 
experiențe ecvestre. 
 
 
 
 

Agenția Naționala a Zonei Montane, 
prin Centrul Regional de Dezvoltare 
Montană Hațeg, reprezentat de 
doamna Anamaria Părăian a însoțit 
delegația domnului Adrian Oros, 
ministrul agriculturii și dezvoltării 
rurale, în vizita desfășurată în județul 
Hunedoara. 
La întâlnirile cu fermierii și 
investitorii în domeniul agricol au 
fost prezentate proiectele referitoare 
la posibilitățile de finanțare a 
firmelor cu ajutorul fondurilor 
guvernamentale sau europene, dar si 
soluții pentru aplicarea unor măsuri 
administrative astfel încât accesarea 
liniilor de finanțare să fie cât mai 
rapidă, eliminându-se multe etape 
birocratice pentru ca fermierii să 
poată să-și dezvolte afacerea. 
Au fost vizitate: 
- ferma de fructe de pădure 
Continental Berries din Bretea 
Română, unde produsul montan a 
fost înca o dată apreciat de cei 
prezenți, 
- ferma de vaci „LACTO AGRAR” 
din comuna Romos, 
- ferma vegetală „GLOBAL AGRI” 
din Totești, 
- ferma zootehnică „BOCANII” din 
comuna Râu de Mori, 
- ferma de fructe de pădure 
„AGROPROD EMB MARKET” 
din comuna Beriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Vizită desfășurată în județul Hunedoara 
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Duminică, 20 iunie 2021, reprezentanții Agenției Naționale a Zonei Montane, au participat alături de băcița 
Marioara Babu la redeschiderea Stânei Ștefanu. Stâna este situată pe Transalpina, la altitudinea de peste 2000 
metri, acolo unde zăpada este încă la ea acasă. 
Stâna Ștefanu este esența a ceea ce ne dorim în zona montană a României, un loc în care se realizează producție 
primară, procesare și valorificare superioară a produsului montan, promovarea patrimoniului gastronomic montan 
și păstrarea tradițiilor autentice. 

Acest loc de poveste este unul în care se cresc animale, se prelucrează lapte și fructe de pădure, obținându-se 
brânzeturi și siropuri/dulcețuri, preparându-se din materii prime locale ( brânză/ carne/dulcețuri/siropuri+ făină) 
niște bucate ”de te lingi pe degete” și care se servesc turiștilor în Punctul Gastronomic Local. 
Pentru toate acestea, dar mai ales pentru efortul extraordinar depus pentru promovarea produsului montan, 
doamna Mărioara Băbu a primit din partea Agenției Naționale a Zonei Montane distincția de AMBASADOR AL 
ZONEI MONTANE, diploma înmânată de domnul Aurel Simion, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 
Suntem mândri sa avem un astfel de AMBASADOR, bucuroși și recunoscători să împărtășim emoțiile unei 
asemenea zile! 
       
   
                
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redeschiderea Stânei Ștefanu, situată pe Transalpina 
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