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Agenția Națională a Zonei Montane invită toți producătorii care beneficiază de dreptul de utilizare a mențiunii 
de calitate ” Produs Montan” să participe în perioada 4 – 8 septembrie 2021 la Târgul de Sfânta Maria organizat 
de Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”. 
Pentru buna desfăşurare a evenimentului, vă comunicăm următoarele aspecte: 
• accesul în muzeu se va face pe baza invitaţiei; 
• la sosire, fiecare invitat va achita taxa de participare*; 
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Motto: 
 
“ MUNTELE nu e doar o 
parte din univers, ci un 
univers el însuși.” 
    
                  Eugen Barbu 
 

 

Târgul de Sfânta Maria, organizat de Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” 
APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor 
Romanian Beef Master 
Sărbătoarea Tuberozelor 
ANSVSA nu interzice și nu limitează creșterea porcinelor în gospodăriile populației din România 
Recensământul General Agricol - runda 2020 
Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021 
 

 Târgul de Sfânta Maria, organizat de Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” 
 



• accesul vehiculelor în incinta muzeului se face pe 
bază de permis, între orele 8.00 – 9.00, aranjarea 
standurilor va avea loc în același interval orar; 
• este interzisă comercializarea, degustarea de 
băuturi alcoolice; 
• este necesară transmiterea buletinelor de analiză 
ale produselor pe care intenţionaţi să le prezentaţi 
spre vânzare; 
• se vor respecta Obligațiile conforme cu ordinele 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 
noul Coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea 
desfășurării activităților în condiții de siguranță 
sanitară în domeniul culturii; 
• pentru participarea la eveniment este obligatorie 
prezentarea următoarelor documente: 
- certificatul de înregistrare a societăţii sau certificatul de producător; 
- avizul pentru siguranţa alimentelor; 
- buletinul de analiză; 
- carnetul de sănătate şi declaraţia de conformitate, conform solicitărilor Direcţiei Sanitar Veterinare și pentru 
Siguranţa Alimentelor Bucureşti. 
• aveţi obligaţia de a purta costumul tradiţional pentru a ilustra identitatea zonei pe care o reprezentaţi; 
• Muzeul oferă 1 masă/1 bancă ca elemente de logistică și unitate în etalarea standurilor. Pentru produsele ce 
necesită menținerea la temperatură controlată (brânzeturi, lactate, produse procesate din carne, ș.a) producatorii 
trebuie să-și aducă vitrina frigorifică sau alte echipamente pentru păstrarea produselor la temperatura necesară; 
• pentru a preveni infecția cu Covid-19, recomandăm ca produsele să nu fie oferite spre degustare și să fie 
ambalate individual; 
• branșarea la utilități se va realiza numai cu aprobarea şi sub supravegherea personalului specializat al Muzeului; 
• branșarea și utilizarea apei, energiei electrice se realizează contra cost, cost distinct de celelalte taxe; 
• este interzisă utilizarea aparaturii defecte sau cu modificări tehnice; nu este permisa utilizarea aparatelor de 
filmat tip dronă; 
• în incinta Muzeului ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA ORICĂREI SURSE CU FLACĂRĂ DESCHISĂ! 
(butelii, artificii, fumigene pe baza de gaz, brichete, lumânari, bețisoare parfumate, gheață carbonică, etc.); 
• FUMATUL ESTE INTERZIS! - iar participanții trebuie să informeze invitații despre aceasta regulă! 
*Taxa de participare este de 150 lei/eveniment, la care se adaugă taxa de 50 lei/zi pentru energia electrică folosită 
în timpul evenimentului (vitrine frigorifice, alte aparate), pază, gunoi, logistică. 
Vă rugăm să confirmați participarea la acest eveniment până la data de 16 august 2021, contactând Agenția 
Națională a Zonei Montane, la numărul de telefon 0722 314 593 sau pe adresa de e-mail secretariat@azm.gov.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obține consultând documentele atașate sau: 
Mariana Soare – soaremariana@yahoo.com , 0730 642 810, 0745 76 28 53; 
Nicoleta Chiru – chiru.nico@gmail.com. 
 
 
 
 
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), 
prin Centrele Județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de 
plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2021, în sumă de 1.245.343,55 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 (MADR), 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. 
 
 

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor 
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Evenimentul Romanian Beef Master by Radu Zărnescu a fost un succes si ne-am bucurat să fim acolo prin 
intermediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de partener instituțional, cu reprezentarea 
domnului ministru Adrian Oros și domnului Sabin Fărcaș, director general adjunct al Agenției Naționale a Zonei 
Montane. 

 
Organizatorii au îmbinat cu succes gastronomia înaltă cu promovarea consumului de carne de vită româneasca, 
demonstrând încă o data susținerea și sprijinul pentru fermierii români, prezenți în număr mare la acest eveniment. 

Îmbinând educația culinară cu promovarea 
produselor românești se aduce în prim plan o 
realitate care trebuie să ne facă să ne îndreptăm 
atenția către dezvoltarea turismului 
gastronomic, una dintre soluțiile de valorificare 
superioară a producției interne. 
Evenimentul s-a desfășurat pe două direcții 
esențiale: competiția pentru titlul Romanian 
Beef Master și măsurarea profesionalismului 
bucătarilor prezenți în folosirea diferitelor 
tehnici și ustensile de gătit, specifice altor 
culturi: tandoor, India, țestul din fontă Texas, 
SUA, smoker, SUA, sous-vide, consomme, etc. 

 
Juriului, format din 18 jurați, i-a revenit sarcina 
de a stabili titlul de cea mai bună echipă de 
bucătari români specializați în prepararea cărnii 
de vită. 
La finalul competiției, juriul a deliberat, iar 
Premiul cel mare a fost oferit echipei nr. 5, 
formată din Adrian Șipoteanu, Ioan David și 
Gigi Fedeleș. 
Felicităm câștigătorii, ca de altfel pe toți 
concurenții! 
Felicitări organizatorilor Radu Zărnescu și Iulia 
Dragut și mult succes în organizarea ediției cu 
numărul 2. 
 
 

Romanian Beef Master 
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Sărbătoarea Tuberozelor s-a desfășurat în perioada 7-
8 august și a fost un eveniment organizat de Primăria 
Hoghilag şi Asociaţia Centrul de Excelenţă pentru 
Promovarea Comunei Hoghilag, din județul Sibiu. 
Evenimentul a fost unul deosebit de important pentru 
comunitate, tuberoza devenind prima floare cu 
indicaţie geografică protejată din România şi a treia 
din Europa. 
 Acest lucru va avea impact pozitiv, facilitând 
obţinerea de finanţări pentru membrii comunităţii şi va 
atrage tot mai mulți turişti în zonă, dornici să 
descopere cultura si tradiţiile. 
Invitații și turiști prezenți la eveniment s-au bucurat de 
parfumul amețitor al tuberozelor în cadrul plimbării 
prin grădinile localnicilor, ocazie cu care au aflat 
legenda acestor minunate flori, dar au aflat că 
dificultățile în cultivarea acestor flori pot fi depășite 
doar de dragostea pentru ele.  
Se spune ca bulbii florii au fost aduși în Europa din 
Mexic, de către un călugăr misionar franciscan, ce i-a 
cultivat în secret în curtea unei mănăstiri din Toulon. 
În România, această floare a rămas moștenire de la 
etnicii germani, sași, care o cultivau pentru parfumul 
ei amețitor, afrodiziac și pentru uleiurile esențiale ce 
se extrăgeau din aceasta. 
Cu greu ne-am luat la revedere de la cea mai cunoscută 
floare în satul Hoghilag, tuberoza aromată, originară 
din zona Mării Mediteraneene - devenită “Tuberoza de 
Hoghilag”. 
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu interzice și nu limitează creșterea 
porcinelor în gospodăriile populației din România. 
În urma consultărilor cu crescătorii, asociațiile de fermieri și asociațiile procesatorilor de carne a rezultat un 
proiect de ordin comun (ANSVSA și MADR) în care s-au stabilit anumite reguli generale de biosecuritate. 
În propria gospodărie, fiecare crescător poate crește câte porcine dorește și să facă sau nu reproducție. ANSVSA 
intenționează numai să stabilească măsurile de biosecuritate pentru fiecare tip de exploatație, nicidecum să 
interzică creșterea sau reproducția în gospodăriile populației. Astfel, cei care doresc să facă reproducție și să 
vândă suine, inclusiv ca persoană fizică, vor trebui să respecte câteva măsuri suplimentare de biosecuritate, față 
de ceilalți crescători, pe întreaga durată a evoluției pestei porcine africane în România. 
Responsabilizarea deținătorilor de porcine din gospodăriile populației și verificarea respectării obligațiilor 
acestora privind sănătatea, bunăstarea, regulile minime de biosecuritate și mișcare a animalelor au un rol deosebit 
de important în vederea prevenirii evoluției pestei porcine africane. 
Atât timp cât pesta porcină africană evoluează pe teritoriul României, ANSVSA, instituția responsabilă pentru 
sănătatea și bunăstarea animalelor are rolul de prevenție și combatere a acestui virus prin aplicarea de măsuri 
specifice. Chiar în condițiile în care scăderea numărului de focare este semnificativă, de la 1.220 de focare active 
în septembrie 2019 la 236 în prezent, măsurile trebuie menținute și intensificate pentru că pericolul este 
permanent prezent. 
Ca dovadă în acest sens stă panta ascendentă pe care se află numărul de focare, odată cu încălzirea vremii. În 
ultima săptămână au fost înregistrate 70 de focare noi în 16 județe. 
ANSVSA rămâne alături atât de crescătorii din fermele comerciale, cât și de cei din gospodăriile populației în 
prevenirea și combaterea virusului PPA. Este esențial ca acesta să nu provoace pagube economice de o asemenea 
anvergură astfel încât să facă imposibil pentru statul român să asigure fondurile necesare pentru despăgubiri. 
În perioada în care virusul evoluează în jurul fermelor, activitatea acestora este blocată și sunt șanse foarte mari 
ca boala să afecteze animalele din aceste unități, ceea ce ar duce la o creștere exponențială a pagubelor pe întreg 
lanțul de producție. 
Din 2017 până în prezent, despăgubirile plătite proprietarilor de animale afectate din România se ridică la peste 
200 de milioane de euro. 
 
 
 
 
 
 
În perioada 10 mai – 31 iulie 2021, sub coordonarea Institutului Naţional de Statistică, Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Interne, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, împreună cu structurile lor teritoriale, în România au fost recenzate circa 3.226.000 de exploatații 
agricole. 
Aproximativ 93% dintre acestea sunt exploatații care utilizează suprafețe agricole și/sau dețin efective de animale 
sau desfășoară activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate 
principală, fie ca activitate secundară, atât din mediul rural, cât și din mediul urban și pentru care a fost realizat 
un interviu complet. Pentru restul exploatațiilor agricole vizitate au fost identificate următoarele situații: 
- desființată - exploatație agricolă care a fost inclusă în listele de recenzare constituite pe baza informațiilor din 
Registrul Agricol pentru anul 2019, dar care în timpul colectării datelor pentru anul agricol 2019-2020 nu a mai 
îndeplinit criteriul de definire a exploatației agricole; 
- temporar fără activitate - exploataţie agricolă existentă în listele de recenzare constituite pe baza informațiilor 
din Registrul Agricol pentru anul 2019, care în anul agricol 2019 - 2020 nu a desfășurat activitate agricolă (nu a 
utilizat suprafeţe agricole şi/sau nu a deţinut efective de animale); 
- alte situații (exploatație agricolă neidentificată, care nu face obiectul recensământului, etc.). 
 

ANSVSA nu interzice și nu limitează creșterea porcinelor în gospodăriile populației din 
România 
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Recensământul General Agricol - runda 2020 
 



 
 
Circa 90% dintre exploatațiile agricole pentru care s-a realizat interviu complet sunt exploatații agricole fără 
personalitate juridică (exploatații agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, 
întreprinderi individuale). 
Întregul proces de colectare electronică a datelor a fost monitorizat prin intermediul aplicației de colectare a 
datelor dezvoltată prin intermediul Survey Solutions. Utilizarea colectării electronice a datelor cu ajutorul 
tabletelor IT (metoda CAPI) are ca principale avantaje, pe de o parte, scurtarea timpului de procesare a datelor 
ca urmare a eliminării etapei de introducere a acestora de pe hârtie, în format electronic, cât și asigurarea unei 
bune calități a datelor colectate prin implementarea unor seturi de corelații și validări la nivel de chestionar, active 
încă din timpul completării. 
În perioada august 2021 – martie 2022, Institutul Național de Statistică va parcurge următoarele etape de realizare 
a RGA 2020: constituirea bazelor de date la nivel de date colectate și consolidarea înregistrărilor la nivel de 
unitate de observare impusă de Regulamentul (UE) 1091/2018, prin agregarea înregistrărilor punctelor de lucru 
aferente aceleiași exploatații acolo unde este cazul, procesarea și validarea logico-aritmetică și statistică a datelor 
colectate, comparații cu serii de date statistice și cu date din surse administrative, realizarea, validarea și 
transmiterea la Eurostat a bazei de date EUROFARM – cu structură comună pentru toate statele membre UE. 
Diseminarea rezultatelor statistice agregate se va realiza în luna martie 2022, urmând ca rezultatele detaliate să 
fie disponibile până la finalul anului 2022, în conformitate cu prevederile OUG nr.22/2020 aprobată, cu 
modificări și completări, prin Legea nr.177/2020 și pe baza Programului General de Organizare și Efectuare a 
recensământului aprobat de Comisia Centrală pentru RGA 2020. 
 
 
 
 
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că, începând cu data de 18 octombrie 2021, Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri 
unice de plată în anul 2021. 
APIA îşi propune în perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021 - 30 noiembrie 2021, să finanțeze 
fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanțate din Fondul European de Garantare 
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Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în 
anul 2021 



Agricolă (FEGA), cât și pentru măsurile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR). 
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, în ceea ce 
privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de 
animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe și de până la 85 % în cazul 
sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale. 
În acest an, data de 16 octombrie 2021, coincide cu o zi nelucrătoare, prin urmare autorizarea plăților în avans va 
demara în data de 18 octombrie 2021. 
Până la data de 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controalele în teren, astfel încât APIA să poată efectua plata 
în avans pentru toți fermierii eligibili la plată. 
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