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Reprezentanții Agenției Naționale a Zonei Montane, împreună cu reprezentanți ai Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale au organizat, în cursul lunii octombrie 2020, o întâlnire, în comuna Vama 
Buzăului, din județul Brașov. 

Gazda întâlnirii a fost Primăria Vama Buzăului. 
Agenția Națională a Zonei Montane a fost reprezentată de domnul Director General Adjunct - Lazăr 

LATU, doamna Director - Veronica ȚARAN-BACIU și de consilierii superiori din cadrul Centrului Regional de 
Dezvoltare Montană Hațeg: Anamaria PĂRĂIAN-NICOARĂ, Valerica IONESCU GRUIA și Corin CIORDAS. 
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Motto: 
 
“Carpații sunt inima țării. 
Ca să ne iubim țara, 
trebuie să-i cunoaștem 
inima!” 
 

Dumitru Almaș 
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Din partea MADR a participat domnul Subsecretar de Stat - Avram FIȚIU, iar printre invitați s-au regăsit 
mai mulți primari hunedoreni, care doresc să se implice în dezvoltarea zonei montane și să îmbunătățească nivelul 
de trai în comunitățile pe care le reprezintă. 

 
 

 
În comuna Vama Buzăului a fost înființată rețeaua de puncte gastronomice locale, sub denumirea de 

GASTRO LOCAL, care a sprijinit comuna în atragerea turiștilor. 
Programul GASTRO LOCAL a fost demarat în 

toamna anului 2019 și a apărut din nevoia de a oferi turiștilor o 
adevărată experiență culinară. 

În Vama Buzăului se află mai multe Puncte 
Gastronomice Locale, unde, turiștilor li se oferă posibilitatea de 
a servi produse tradiționale românești, acasă la gospodarii 
locali, într-o atmosferă rustică și cu respectarea normelor de 
igienă. 

Aici are loc o interpretare modernă a ospitalității 
românești, chiar la săteni acasă, unde toate preparatele sunt 
pregătite de către gospodarul casei, cu ingrediente naturale, așa 
cum pregătesc pentru familia lor. 

Producătorii locali implicați în proiect gătesc câte un meniu standard, dar cu rețete diferite în fiecare zi, 
cuprinzând preparate din brânză, dar și preparate din carne, realizate după rețetele specifice locului. Meniul este 
afișat lângă semnul GASTRO LOCAL, pe poartă, pentru a putea fi vizibil. Prețul meniurilor este fix, același 
pentru toate Punctele Gastronomice Locale din comună.  

Orice gospodărie care dorește să ofere preparate tradiționale din bucătăria proprie o va putea face numai 
prin „puncte gastronomice locale”, respectând anumite reguli. 

Pentru obținerea documentului de înregistrare sanitar-veterinară a Punctelor Gastronomice Locale, este 
necesară parcurgerea etapelor de înregistrare, stabilite în Ordinul ANSVSA nr.111/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În ceea ce privește condițiile de construire și de dotarea cu echipamente și facilități a acestora 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabilește condițiile generale de igienă aplicabile alimentelor. 

Scopul întâlnirii a fost extinderea rețelei de Puncte Gastronomice Locale, la nivelul județului Hunedoara, 
printr-o colaborare strânsă între Agenția Națională a Zonei Montane, prin angajații din teritoriu, cu factorii locali 
interesați. 
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Comuna Vama Buzăului este un exemplu de bune practici, atrăgând turiști printr-o strategie de  marketing, 
foarte bine gândită, cu reguli clare și stricte, respectate în unanimitate.  

 
 
 
 
Agenția Națională a Zonei Montane continuă programul de informare și consiliere a fermierilor montani, 

program stabilit de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin domnul Secretar de Stat dr. 
ing. Aurel SIMION și domnul Subsecretar de Stat prof. univ. dr. Avram FIȚIU, pentru a veni în sprijinul real, 
concret al fermierilor, producătorilor, întreprinzătorilor privați și persoanelor fizice din zona montană. 

Agenția Națională a Zonei Montane, reprezentată de domnul dr. Ionel VIȘINESCU - Directorul General 
al Agenției Naționale a Zonei Montane, prin Centrul Regional de Dezvoltare Montană Nistorești, județul Vrancea, 
alături de colegii care reprezintă Oficiile de Dezvoltare  Montană Nehoiu, Vintileasca, Întorsura Buzăului, Bodoc, 
Săcele, a participat, în data de 5 noiembrie 2020, la evenimentul organizat în Vama Buzăului - localitate stațiune 
turistică de interes local, atestată ca fiind prima Comunitate Sustenabilă din România care a primit certificatul 
European Energy Award. 

Scopul evenimentului a fost de a da o mai mare importanță și încredere în ceea ce privește sprijinirea 
activităților și îmbunătățirea vieții locuitorilor zonei montane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La eveniment au participat primari din județele Vrancea și Buzău, respectiv din comunele Soveja, 

Vintileasca, Scorțoasa, Siriu, Colți, Chiliile, reprezentanți ai localităților Nehoiu, Măgura, Berca, Comarnic (PH),  
ai Grupurilor de Acțiune Locală, un reporter al ziarului Emigrantul, precum și un număr impresionant de persoane 
tinere, dornice de a afla noutăți și oportunități de dezvoltare a zonei montane, care pe parcursul evenimentului au 
primit materiale informative/pliante referitoare la acestea. 

Acțiuni de informare și consiliere întreprinse de Agenția Națională a Zonei 
Montane în Vama Buzăului 
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Domnul dr. Ionel VIȘINESCU - Directorul General al Agenției Naționale a Zonei Montane, a condus 
evenimentul, a prezentat participanților scopul și obiectivele Agenției Naționale a Zonei Montane,                                        
a adus la cunoștință importanța deosebită privind accesarea, până la sfârșitul acestui an, a fondurilor aferente 
Submăsurii 4.2. “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor Agricole – componenta de 
investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană” din PNDR 2014–2020, de importanța asocierii 
producătorilor pentru a se putea dezvolta.  

 
Domnul Director General a asigurat implicarea tuturor angajaților ANZM din teritoriu și sprijinul din 

partea acestora, asistență tehnică privind procedura de accesare a mențiunii de calitate facultative “Produs 
montan”, organizarea de cursuri gratuite pentru Măsura 10 - Agromediu și climă și Măsura 11 - Agricultură 
ecologică, promovarea celor mai accesibile forme pentru furnizarea serviciilor turistice amenajate în cadrul 
gospodăriei, cum ar fi camerele libere de închiriat. 

Beneficiind de avantajele informatizării și fiind și o locație dotată cu echipamentele necesare, am avut 
plăcerea deosebită de a-l avea invitat special pe domnul Subsecretar de Stat al MADR - Avram FIȚIU, prin 
intermediul aplicației Skype, contribuind cu informații prețioase pentru cei prezenți, prin prezentarea 
principalelor Programe inițiate de MADR și ANZM, care să vină în sprijinul fermierilor din zona montană, 
susținând creșterea efectivelor de animale și menținerea tinerilor pentru continuarea tradițiilor și obiceiurilor 
locale. 

Gazda evenimentului, domnul Tiberiu Nicolae Chirilaș - primarul comunei Vama Buzăului, a preluat 
cuvântul și a prezentat procedura de înființare a Punctelor Gastronomice Locale, un concept nou, unitar, de 
servicii, care pune în valoare patrimoniul cultural și producătorii locali. 

El a precizat că în scopul dezvoltării  Punctelor Gastronomice Locale de tip "Gastro Local" și pentru 
sustenabilitatea acestor tipuri de servicii turistice, este importantă îmbunătățirea și simplificarea legislației, 
crearea unei rețele de Puncte Gastronomice Locale, prin implementarea acestora în mai multe locații, acestea 
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însemnând un venit, un loc de muncă, un plus valoare în ceea ce privește activitatea gospodarilor din zona de 
munte. De asemenea, a precizat de implicarea a 15 ONG-uri și parteneriate care contribuie la funcționarea 
impecabilă a acestei comune. 

De altfel, asocierea este cuvânt de ordine în activitățile de producție si turism, apoi protejarea mediului 
de către toți cetățenii și turiștii care vin în zonă. 

Reprezentantul DSVSA Brașov, domnul Șerban Dan, a prezentat Normele sanitar-veterinare privind 
înființarea unităților de sacrificare de mică capacitate, principalele cerințe sanitar-veterinare obligatorii pentru 
demararea acestor proiecte, precum și precizări privind condițiile sanitar-veterinare de funcționare a PGL. 

Reprezentantul OJFIR, domnul Vioiu Nicolae, a făcut o prezentare scurtă a sesiunilor de proiecte cu 
finanțare nerambursabilă prin PNDR, probleme frecvente întâmpinate în procesul de accesare a fondurilor 
europene. 

 A urmat o sesiune de discuții libere, întrebări, precizări, răspunsuri la cele prezentate, la finalul întâlnirii 
fiind desprinse câteva concluzii benefice dezvoltării turismului local,  s-au vizitat mai multe Puncte Gastronomice 
Locale din stațiune și o parte a obiectivelor turistice ale localității Rezervaţia de zimbri „Valea Zimbrilor”, 
Cascada Urlătoarea și altele. 
 
 
 
 

În data de 17.11.2020, Agenția Națională a zonei Montane, prin Oficiul de Dezvoltare Montană Poplaca, 
a organizat, cu sprijinul primăriei comunei Râu Sadului, o întâlnire în mediul online, cu participarea domnului 
Ionel VIȘINESCU, director general ANZM, consilier superior Sonia POPA - ODM Poplaca, consilier superior 
Măriuca ROȘIANU - CRDM Vaideeni, consilier superior Nicoleta BELU - ODM Băile Olănești, alături de 
reprezentanți ai Consiliului județean Sibiu, primăriei Râu Sadului și producători locali, continuându-se astfel 
programul de informare prin care Agenția Națională a Zonei Montane menține un contact permanent cu fermierii.  

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate și dezbătute teme, precum: 
- Asistență tehnică de specialitate privind obținerea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative 

„ produs montan”; 
- Promovarea celor mai accesibile forme pentru furnizarea serviciilor turistice în cadrul gospodăriei- PGL 

și camere pentru închiriat în scop turistic; 
- Consiliere privind accesarea de fonduri prin măsura 4.2. Sprijin pentru investiții în procesarea/ 

marketingul produselor agricole- componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona 
montană- PNDR 2014-2020; 

- Măsuri de sprijin cu finanțare europeană pentru înființarea de întreprinderi sociale în zona rurală, măsură 
implementată de MFE; 

- Măsuri de sprijin cu finanțare europeană prin POR 2.2. IMM- Sprijinirea creării și extinderii capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 

- Modalități de promovare și susținere a producătorilor locali și Brandul „produs local”. 
Primarul comunei Râu Sadului a fost foarte receptiv la cele prezentate și în 

contextul din zonă, dominat de fenomenul de depopulare și scăderea drastică a efectivelor 
de animale, a subliniat necesitatea asocierii fermierilor și producătorilor în cooperative 
agricole în scopul unui acces facil la programele de dezvoltare a zonei montane, precum și 
la constituirea unor lanțuri alimentare scurte, care să adauge plus valoare produselor locale 
și implicit o valorificare superioară a acestora. 
Fermierii prezenți la întâlnire au conștientizat că diversificarea turismului rural deja 
practicat cu succes în zonă, este un factor important care contribuie la dezvoltarea zonei și 

Agenția Zonei Montane, un sprijin de nădejde al fermierilor! 
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creșterea atractivității acesteia prin promovarea produselor și a tradițiilor locale și s-au arătat foarte interesați și 
dispuși de a demara imediat procedurile pentru înființarea de Puncte Gastronomice Locale în comună. 

Corelat cu intenția autorităților locale de a declara comuna Râu Sadului ca stațiune turistică 
de interes local, Consiliul Județean Sibiu susține și se implică activ în sprijinirea si 
promovarea producătorilor locali, prin organizarea și facilitarea accesului acestora în piețele 
locale tradiționale, cât și în promovarea produselor atestate pe mențiunea de calitate 
facultativă „produs montan”, prin amenajarea în cadrul piețelor a unor spații special destinate 
desfacerii acestora, alături de alte produse atestate pe scheme de calitate. 

 
 
 

 
Agenția Națională a Zonei Montane continuă programul de informare și consiliere a fermierilor montani, 

program stabilit de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin domnul Secretar de Stat dr. 
ing. Aurel SIMION și domnul Subsecretar de Stat prof. univ. dr. Avram FIȚIU, pentru a veni în sprijinul real, 
concret al fermierilor, producătorilor, întreprinzătorilor privați și persoanelor fizice din zona montană. 

Agenția Națională a Zonei Montane,  reprezentată de consilier Anamaria PÂRÂIAN -  CRDM Hațeg si 
consilier Alisa BILTAC - ODM Șișești, au participat alături de reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri, domnul Marian Balaci, consilier în domeniul turismului, la o întâlnire, în data  de 13 
noiembrie 2020, în localitatea Baia de Aramă, din județul Mehedinți. Printre subiectele dezbătute, s-au numărat: 

- „Planul de susținere a dezvoltării turismului pe Fonduri Europene 2021-2030”, fiind evidențiate 
principalele măsuri și obiective cuprinse în strategie care pot contribui semnificativ la dezvoltarea turismului în 
această zonă; 

- Ce înseamnă mențiunea facultativă de calitate produs montan, cui se adresează, cum se obține și ce 
avantaje pot avea producătorii montani ca urmare a obținerii acestei mențiuni? 

- Prezentarea Submăsurii 4.2. - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – 
componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”; 

- Ce înseamnă Punctul Gastronomic Local, accentul fiind pus pe prezentarea modelului dezvoltat la Vama 
Buzăului? 

 

  
 
Subiectele prezentate au fost de mare interes pentru primarii din cele șase UAT-uri din zona montană, 

respectiv Isverna, Ponoarele, Balta, Obârșia-Cloșani, Bala și Baia de Aramă, fiind invitați, prin subiectele 
prezentate, să creeze o strategie comună cât mai ambițioasă de dezvoltare a comunităților locale pe care le 
reprezintă.  
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O întâlnire de mare interes pentru comunitățile din zona montană a 
județului Mehedinți 



La întâlnire au mai  participat si reprezentanți ai mediului de afaceri local, ai Asociației ”Mehedințiul de 
sub munte” și ai mass-mediei locale. 

Agenția Națională a Zonei Montane continuă programul de informare și consiliere a fermierilor montani, 
atât prin întâlniri în teren, cât și prin emisiuni radio sau TV. 


