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Pentru a veni în sprijinul gospodăriilor din zona montană, Agenția Națională a Zonei Montane va organiza în 

perioada următoare, la nivel național, cursuri de formare profesională, pentru persoanele care doresc să înființeze 

un Punct Gastronomic Local (PGL).  
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Cursuri de formare profesională destinate persoanelor care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local 

Vizita secretarului de stat, George Cățean, la Agenția Națională a Zonei Montane 

Recensământul General Agricol 10 mai – 31 iulie 2021 

MADR elimină finanțările non-agricole în mediul rural 

Beneficiarii sprijinului forfetar pot solicita AFIR suspendarea contractului ca urmare a efectelor pandemiei 

de COVID-19 

„Lapte de pajiște”- instrument pentru dezvoltarea zonelor montane și colinare 

Reguli stricte pentru comercializarea mieilor în perioada Sărbătorilor Pascale 

Cursuri de formare profesională destinate persoanelor care doresc să înființeze un 

Punct Gastronomic Local (PGL) 
 

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


Punctele gastronomice locale sunt unităţi reprezentate de 

bucătăriile particulare din incinta locuinţelor din mediul 

rural, unde se prepară şi servesc produse culinare, după 

reţete specifice zonei, direct către consumatorul final, 

pentru un număr maxim de 12 persoane; produsele culinare 

trebuie preparate din materii prime, provenite cu 

preponderenţă din producţia primară de la nivelul 

exploataţiei proprii, precum şi de la producătorii locali sau 

din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru 

siguranța alimentelor (Ordin 111/2008 ANSVSA, Anexa I, 

cap. II, lit. m). 

Cursurile sunt gratuite, se adresează locuitorilor din zona 

montană și se organizează la cererea unui număr de 

minimum 10 cursanți. Acestea se derulează pe parcursul 

a 4 zile, au o durată de 24 ore și sunt finalizate cu acordarea 

unui atestat de participare. 

Modul de organizare: cu prezență fizică la sala de curs 

sau în sistem online, prin intermediul aplicației Skype, în 

funcție de organizarea grupelor, locațiile solicitanților și 

evoluția pandemiei.  

Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:  

- copie după cartea de identitate/buletin a solicitantului;  

- cerere tip de înscriere;  

- fișa personală a solicitantului.  

Formularele „Cerere tip” și „Fișa solicitantului” pot fi descărcate de pe site-ul Agenției Naționale a Zonei 

Montane de la următoarea adresă: http://azm.gov.ro/informatii-de-interespublic/formulare-tip-inscriere-cursuri-

de-formare-profesionala/. 

Persoanele interesate se pot înscrie: 

- direct la sediul instituției din Vatra Dornei, str. Runc, nr. 23, județul Suceava 

- prin e-mail la adresa: formare.profesionala@azm.gov.ro sau  

- la numărul de telefon: 0230 375 036.  

Persoana de contact din partea agenției: Ovidiu BACIU, consilier superior, e-mail: ovidiu.baciu@azm.gov.ro, 

tel: 0740 236 240. 

 

 

 

 

Activitatea Agenției Naționale a Zonei Montane, din luna martie, se află în coordonarea domnului secretar de stat 

George Cățean. Pentru a cunoaște cât mai bine echipa și a stabili un plan de acțiune, domnul secretar de stat a 

efectuat o vizită de lucru în data de 21 aprilie 2021, la sediul agenției din Vatra Dornei, județul Suceava.  

La întâlnire au participat atât membrii echipei ANZM de la sediul central, cât și consilierii de la Centrele montane 

de dezvoltare montană și Oficiile de dezvoltare montană din teritoriu. 

S-au stabilit prioritățile privind dezvoltarea durabilă a zonei montane, iar domnul secretar de stat George Cățean 

a precizat: 

„Agenția Națională a Zonei Montane trebuie să devină o instituție-cheie prin rolul său de agent de informare, 

consiliere și sprijin pentru locuitorii din zonele montane, pe modelul unei rețele de hub-uri. Așa se face că, 

începând de luna următoare, la întâlnirile regionale de lucru în vederea dezvoltării Punctelor Gastronomice 
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Locale, schemelor de calitate și lanțurilor scurte alimentare, coordonatorul regional, Agenția Națională a Zonei 

Montane, va participa alături de directorii DAJ și DSVSA. Având această mozaicare de competențe și arii de 

interes în rândul consilierilor ANZM și a faptului că 20% din hrană este obținută în zona montană, sunt sigur că 

prin propunerea pe care am făcut-o, vom reuși să consolidăm puternic rolul Agenției Naționale a Zonei Montane 

în dezvoltarea acestei zonei." 

 

 

     
 

 

 

 

 

• Ce este Recensământul General Agricol? 

Recensământul General Agricol este o acțiune de mare anvergură care va asigura informațiile complexe 

  și datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole 

necesare fundamentării programelor și politicilor agricole și de dezvoltare rurală. 

Legislația europeană referitoare la structura exploatațiilor agricole și recomandările Organizației Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură (FAO) prevăd organizarea și efectuarea de recensăminte generale agricole la 

intervale de 10 ani. 

Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/sau deținătorii de efective de 

animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se aplică 

principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății. 

Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indiferent în câte locații utilizează suprafețe agricole 

sau deține efective de animale. 

 

• Când se desfășoară? 

Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai-31 iulie 2021. 

 

• Cum se desfășoară? 

 

Interviu față în față cu capul/șeful exploatației agricole cu și fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă 

persoană din cadrul acesteia care poate furniza informațiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic   
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 instalat pe un echipament informatic portabil. 

 

• Cine organizează Recensământul General Agricol? 

Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează 

de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu 

structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea și 

controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul 

tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

 

• De ce este important? 

Recensământul General Agricol 2020 va evidenția schimbările 

intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare 

la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce 

privește situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate 

sub restricții de mediu, a efectivelor de animale și adăposturile 

pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, 

măsurile de dezvoltare rurală, etc. 

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă 

atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de 

comparabilitate internațională, cât și cerințelor naționale, 

asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, 

cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine 

starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra 

mediului. 

Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea  

și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a 

sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a 

reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene. 

 

 

  

 

 

În cadrul Conferinței - “Mentalitate antreprenorială pentru dezvoltarea mediului rural”, din data de 10 aprilie 

2021, organizată pe platforma ZOOM, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a afirmat faptul 

că vor fi eliminate finanțările pentru afaceri non-agricole în mediul rural, în perioada 2021-2022, deoarece unii 

dintre beneficiarii de fonduri UE au scos pensiunile din circuitul turistic și le-au transformat în locuințe pentru 

familiile lor. 

Conform celor declarate de ministrul agriculturii, MADR va lansa în a doua jumătate a acestui an, noi apeluri de 

proiecte pentru fondurile europene din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), printre care 

submăsurile 6.2 și 6.4, prin care se obțin până la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru afaceri non-

agricole în mediul rural.  

În perioada tranzitorie, 2021-2022, care va face trecerea la ciclul financiar 2021-2027, pensiunile vor fi excluse 

de la finanțare: „În această perioadă de tranziție scurtă, de doar 2 ani, nu am pus în măsuri și pensiunile, 

pentru că vrem să redefinim zona turistică. Prea multe pensiuni sunt făcute în zona periurbană, prea mulți 

bani s-au dus în zone care nu au nimic de a face cu turismul. Oamenii și-au făcut case în satele din jurul 

MADR elimină finanțările non-agricole în mediul rural 
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orașelor și nu au nimic de a face cu turismul și atunci va trebui să redesenăm această zonă turistică și din 

2023, o să punem iarăși bani pentru agropensiuni. Banii nu au ajuns în zonele turistice, unde era nevoie. La 

mine, în Florești (lângă Cluj-Napoca), e plin de pensiuni care s-au transformat în case.” - a explicat ministrul 

Adrian Oros. 

Ministrul a mai explicat că „Submăsura 4.2 se referă la procesarea și marketingul produselor agricole, unde 

am pus 140 de milioane, pentru că acolo poate aplica oricine. În schimb, pe submăsura 4.1 nu pot aplica decât 

producătorii primari. Ideea noastră este de a lega producătorul primar de partea de depozitare și procesare 

pentru ca el să devină mai puternic în acest lanț valoric. Pentru că, altfel, cine are depozitarea și procesarea 

tot timpul să dicteze prețul, iar micul fermier o să fie falimentar. De aceea, am pus 760 de milioane de euro pe 

submăsura 4.1, care înseamnă integrarea la nivel de fermă și la măsura 4.2, unde oricine poate să facă 

procesare, am pus doar 140 de milioane de euro”. 

De asemenea, pentru perioada de tranziție, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România are alocate 

fonduri UE de 6,2 miliarde de euro, din care 3 miliarde de euro sunt pentru plățile directe pe suprafață sau pe 

număr de animale, iar 3,2 miliarde de euro sunt destinate proiectelor din agricultură și dezvoltare rurală. 

  

 

 

  

 

 

Beneficiarii submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 şi 19.2 pot solicita Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

recunoașterea circumstanței excepționale care duce la necesitatea suspendării contractului de finanțare. 

Solicitarea se va face justificat prin documente și doar în situația în care durata de implementare a planului de 

afaceri propus prin proiect nu poate fi prelungită.  

Beneficiarii submăsurilor 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, 6.2 - Sprijin pentru înființarea de 

activități neagricole în zone rurale, 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici şi 19.2 - Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, au un termen maxim de implementare a 

planului de afaceri ce variază între 36 și 60 de luni de la data deciziei de acordare a sprijinului (conform art. 19 

alin.(4) din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013), în funcție de tipurile de investiții.  

„Acordarea posibilității de suspendare a contractului este un demers concret care vine în sprijinul beneficiarilor 

PNDR afectați de restricții impuse de pandemie. Am avut toată susținerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, iar de la Comisia Europeană am primit clarificări care ne-au permis să oferim această posibilitate 

beneficiarilor noștri. Completarea ordinului MADR oferă Agenției instrumentele necesare pentru a analiza 

circumstanțele excepționale determinate de măsurile impuse pe timpul stării de alertă și pentru a aproba  

suspendarea contractului sau deciziei de finanțare, acolo unde este cazul”, a precizat directorul general al AFIR. 

Solicitarea beneficiarilor poate fi transmisă online sau la sediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale (OJFIR) și trebuie însoțită de documente care justifică cauzele ce conduc la măsura suspendării și prin 

care se demonstrează măsurile întreprinse de aceștia în sensul depunerii tuturor diligențelor pentru desfășurarea 

activității finanțate. 

Documentele justificative menționate pot fi, după caz, decizii oficiale ale autorităților privind restricțiile care 

afectează activitatea beneficiarului - de exemplu, interzicerea organizării sau limitarea desfășurării activității 

propuse prin planul de afaceri sau a activităților interconectate, de care depinde activitatea propusă în planul de 

afaceri.  

Un alt tip de document ar putea fi unul din care să rezulte perturbarea activității ca urmare a situației excepționale 

- de exemplu, lipsa forței de muncă din partea contractorilor sau a întârzierilor în furnizarea de 

echipamente/utilaje, imposibilitatea obținerii documentelor emise de autorități ca urmare a suspendării activității, 

izolarea la domiciliu, carantina. 

Beneficiarii sprijinului forfetar pot solicita AFIR suspendarea contractului ca urmare 

a efectelor pandemiei de COVID-19 
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La data încetării suspendării, contractul de finanțare își reia cursul, iar părțile sunt repuse în drepturi, durata de 

valabilitate prelungindu-se automat cu perioada aferentă suspendării, în limita duratei maxime de eligibilitate a 

cheltuielilor FEADR prevăzute de art. 65 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Baza legală pentru acest demers este Ordinul MADR nr. 67 din 22.03.2021 pentru completarea OMADR 181/ 

2020 privind stabilirea unor proceduri pentru implementarea PNDR 2020 și care poate fi consultat pe site-ul 

AFIR, în cadrul secțiunii Informații utile - Acte normative. 

 

 

 

 

 

Domnul George Cățean, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aduce în prim-plan o 

schemă de calitate „Lapte de pajiște” - instrument pentru dezvoltarea zonelor montane și colinare, declarând 

următoarele: 

 

“Studiile arată că laptele produs pe pășunile din zonele montane (pe timpul verii) și exclusiv din fân (pe timpul 

iernii) are o valoare net superioară față de laptele comun. Comunitatea trebuie să aibă acces la acest tip de 

produse locale, „curate” și sănătoase; iar asta se poate întâmpla doar dacă se produc anumite schimbări care 

să vină în ajutorul tuturor. 

                      
 

Am pus în lumină un subiect de mare interes care, dacă este implementat corect, poate avea beneficii de multe 

părți. Este vorba despre laptele de pajiște, iar pentru valorificarea acestuia, am câteva propuneri, mai ales 

având în vedere strategia „De la fermă la furculiță” propusă de Comisia Europeană: 

❖ Implementarea unei scheme de calitate – așa cum în Tirol există laptele de pășune, așa ar trebui să 

existe și laptele din Carpați, mai ales că România dispune de acest potențial; 

❖ Valorificarea laptelui produs în fermele de familie cu tradiție în agricultură,  din zonele montane; 

❖ Recompensarea corectă a laptelui „curat” – actualmente, laptele de pășune se vinde mai ieftin decât 

cel convențional; 

❖ Etichetarea care prevede recunoașterea și valorificarea acestui produs local.”  
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Pentru a implementa acest concept, secretarul de stat George Cățean a apelat la cercetători din domeniu pentru a 

construi această schemă de calitate, propunându-și să facă o vizită în Austria, pentru a se documenta despre modul 

de organizare în cooperative, centre comune/integrate, scheme de calitate și lanțuri comerciale. 

Beneficiarii schemei de calitate „Lapte de pajiște”: 

• Producătorii, care vor avea posibilitatea de a vinde produsul la prețul corect; 

• Procesatorii, care au șansa să își diversifice gama de produse; 

• Consumatorii, care vor avea surse de hrană sigură, într-o mare varietate. 

 

 

 

 

 

 

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, sacrificarea mieilor se 

realizează în unități de abatorizare autorizate sanitar-veterinar, unde sunt livrate animalele cu stare de sănătate 

certificată sanitar-veterinar, identificate și înregistrate, crescute în ferme, localități și zone unde nu evoluează boli 

transmisibile. 

Carcasele rezultate, expertizate sanitar-veterinar, marcate cu marca de sănătate de formă ovală, se pot 

comercializa în magazine alimentare, măcelării, piețe agroalimentare, supermarketuri, unități înregistrate sanitar 

veterinar. 

 
Pentru perioada 21 aprilie - 1 mai 2021, este permisă 

sacrificarea mieilor și în spații amenajate și 

autorizate temporar. Aceste spații, în care sunt 

respectate condițiile prevăzute de legislație, se pot 

organiza de către autoritățile locale, asociațiile de 

fermieri, etc. Acestea sunt aprobate pentru 

funcționare temporară, de către Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

(DSVSA) județeană, fiind asigurată supravegherea 

sanitară veterinară prin medicii veterinari, oficiali. 

Sacrificarea mieilor în spațiile amenajate temporar 

se face la solicitarea consumatorului, iar carnea 

obținută, expertizată sanitar-veterinar, care deține 

marca de sănătate rotundă, este destinată strict 

consumatorului final. Nu poate fi comercializată în 

unități, precum: piețe, magazine, etc. 

 

Reguli stricte pentru comercializarea mieilor în perioada Sărbătorilor Pascale 
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În situațiile în care nu există abatoare autorizate în zonă și distanța până la un abator autorizat pentru sacrificarea 

ovinelor este mare, pentru a veni în sprijinul fermierilor care doresc să-și valorifice animalele, s-a creat 

posibilitatea amenajării unui spațiu temporar de sacrificare, la nivelul fermelor. 

DSVSA județeană aprobă funcționarea unui astfel de spațiu dacă sunt asigurate la nivelul fermei facilități, astfel 

încât să fie respectate regulile de igienă, de bunăstare a animalelor și de eliminare a subproduselor nedestinate 

consumului uman, rezultate în urma sacrificării. 

Supravegherea sanitară este asigurată de medicii veterinari, oficiali, pentru controlul animalelor și al cărnii.  

Și carnea obținută în urma sacrificării în aceste spații, expertizată sanitar-veterinar, prevăzută cu marca de 

sănătate rotundă, este destinată strict consumatorului final și nu poate fi comercializată în unități, precum: piețe, 

magazine, etc.  

Carnea provenită de la mieii sacrificați în gospodărie se va folosi numai pentru consumul familial. 

Marca de sănătate se aplică pe carcasele de miel în regiunea greabănului (între gât și spinare) și atestă că animalele 

au fost controlate ante-mortem și post-mortem de către medicii veterinari oficiali, iar carnea este corespunzătoare 

pentru consum.     

 

Sursa: www.ansvsa.ro 
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