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În data de 12 noiembrie 2020, Camera Deputaților a trimis la președintele României, pentru promulgare, 

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative 

și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Potrivit 

acestei legi, amenajamentele pastorale devin obligatorii de la data de 1 ianuarie 2022. 

BULETINUL INFORMATIV  
AL FERMIERULUI MONTAN 
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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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Fermierii care vor să încaseze de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) subvenția 

pe hectarul de pășune trebuie să asigure încărcătura de 0,3 UVM/ha ori să cosească cel puțin o dată pe an. De 

asemenea, amenajamentele pastorale devin obligatorii de la data de 1 ianuarie 2022. 

În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane 

fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia 

ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel 

puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu data de 1 ianuarie 2022 este obligatorie aplicarea amenajamentului 

pastoral, menționează Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind 

modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea 

unor măsuri fiscal-bugetare. 
sursa: https://www.agroinfo.ro/ 

 
 
  
 
 

 

Submăsura 4.2 -  ̎Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul 
produselor agricole – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică 

în zona montană 
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În urma programului stabilit de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin 

domnul Secretar de Stat, dr. ing. Aurel SIMION și domnul Subsecretar de Stat prof. univ. dr. Avram FIȚIU, 

împreună cu Agenția Națională a Zonei Montane, pentru a veni în sprijinul real, concret al fermierilor, 

producătorilor, întreprinzătorilor privați și persoanelor fizice din zona montană, în cursul lunii noiembrie 2020 

au fost organizate o serie de întâlniri în cadrul cărora au fost prezentate Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții 

în procesarea și marketingul produselor agricole”, pentru dezvoltarea producătorilor primari din zona montană 

pentru care MADR a alocat suma de 12.900.000 euro, tehnici și modele europene pentru amenajarea stânelor 

montane, necesitatea înființării în zona montană a Punctelor Gastronomice Locale și importanța asocierii 

fermierilor montani în cooperative agricole și grupuri de producători.  

La întâlnirea din județul Harghita, care s-a desfășurat în incinta Primăriei Municipiului Toplița, au 

participat: domnul dr. Ionel VIȘINESCU - Director General al Agenției Naționale a Zonei Montane, alături de 

consilierii superiori Romeo SAVU - Centrul Regional de Dezvoltare Montană Bicaz, Gheorghe Hîrlav - Oficiul 

de Dezvoltare Montană Toplița și Petru HAJA – Compartimentul de Consultanță și Asistență Tehnică.  

Agenția Națională a Zonei Montane a invitat la această întâlnire, instituții ale județului Harghita, implicate 

în buna desfășurare a activităților agricole și zootehnice din zona montană: Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Harghita, Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita, Oficiul Județean pentru   

Finanțarea Investițiilor Rurale Harghita, Centrul de Informare Turistică Toplița, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Călimani-Giurgeu, Primăriile Comunelor: Tulgheș, Corbu, Gălăuțaș, Sărmaș, Subcetate. 
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Fermierii prezenți la întâlnire au asaltat cu seturi de întrebări instituțiile prezente, ceea ce a făcut ca 

întâlnirea de lucru să-și atingă scopul informării și consilierii, în cele mai mici detalii. 

 

 
 

 Intervenția on-line a domnului Subsecretar de Stat, Prof. Avram FIȚIU, a generat idei și vaste subiecte de 

discuție în rândul participanților, pe următoarele teme: 

  - Ce înseamnă un Punct Gastronomic Local în zona de munte? 

  - identificarea elementelor de tezaur uman viu; 

  - mâncarea specifică la nivel de comună; 

  - dezvoltarea făbricuțelor mici la nivel de comună, care să proceseze materia primă; 

  - capacități de cazare în zona de munte. 

 Toate acestea, sunt măsuri care pot să contracareze o parte din problemele economice din zona de munte 

și care să determine o dezvoltare durabilă. 

 Subiecte precum: investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană, norme sanitar-veterinare 

privind înființarea acestor centre, principalele cerințe sanitar-veterinare la demararea acestor proiecte, condițiile 

sanitar-veterinare de funcționare a Punctelor Gastronomice Locale, probleme frecvente întâmpinate în procesul 

de accesare a fondurilor europene, dar și în perioada de implementare a proiectelor, risipa alimentară, procedura 

de accesare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”, au fost expuse, pe rând, de către instituțiile 

participante. 
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”Gândește de azi ce vei mânca mâine” este sloganul primului „Lanț alimentar integrat în cadrul exploatație 

zootehnice”, din comuna Poiana Stampei, județul Suceava, care a fost inaugurat, miercuri, 14 octombrie 2020. 

 Din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane au participat: consilier superior Doina 

MAIEREAN – Oficiul de Dezvoltare Montană Poiana Stampei și consilierii superiori Dănuț UNGUREANU și 

Ioan COCÂRDAN – Compartimentul de Consultanță și Asistență Tehnică. 

Proiectul - ”Achiziție utilaje și echipamente fără montaj, pentru formarea unui lanț alimentar integrat”, 

finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR, a fost implementat de către beneficiarul MEZDREA 

ROMAN I.I., cu sprijinul Grupului de acțiune locală Bazinul Dornelor, în concordanță cu obiectivul Submăsurii 

M5 - Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 144.800,00 €, din care 130.319,99 € – finanțare publică prin 

PNDR și 14.480,01 € cofinanțare privată a beneficiarului. 

Făbricuța de brânzeturi a prins viață din dorința de a transforma laptele gustos de la fermă, în produsele 

lactate naturale cu care au crescut și sunt obișnuiți localnicii comunei Poiana Stampei. Traseul laptelui este foarte 

scurt, de numai câteva ore. Asta face ca produsele obținute sub brandul ”La izvorul Dornei” să se bucure de o 

calitate superioară, păstrându-și toate valorile nutritive, dar și gustul autentic de demult. 

Materia primă provine atât din ferma proprie, cât și de la fermierii din localitate. Domnul Roman Mezdrea 

deține o fermă de bovine având un număr de 18 capete, din rasele Bălțată Românească, Pinzgau şi Brună de 

Maramureș. 

̎ Gândește de azi ce vei mânca mâine! ̎   
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În cadrul micii afaceri, se realizează produse tradiționale dar cu echipamente de volume mai mari, din inox și 

în conformitate cu cerințele europene.  

Sunt produse și comercializate prin punctul de desfacere propriu, următoarea gamă de produse agroalimentare: 

cășuț afumat, cășuț neafumat, ruladă cu șuncă, smântână, urdă, chișleac, lapte acru. 

Proprietarul și-a propus pentru perioada următoare, demararea procedurilor în vederea dobândirii mențiunii de 

calitate facultative „produs montan”. 

În vederea întocmirii proiectului, Agenția Națională a Zonei Montane, prin compartimentul de consultanță și 

asistență tehnică a oferit sprijin / consultanță tânărului antreprenor. 

Prin proiect s-au achiziționat următoarele utilaje și echipamente: tractor, presă pentru baloți cilindrici, 

cositoare cu discuri, greblă de adunat, remorcă de împrăștiat gunoi, tanc răcire lapte, vană de închegare și 

pasteurizare + accesorii, crintă și presă pneumatică, kit recepție lapte, separator smântână, vitrina frigorifică, 

cântar, container și sistem fotovoltaic. 

Făbricuța de brânzeturi este amplasată pe strada Principală, nr. 59, din comuna  Poiana Stampei,  unde găsiți 

o gamă variată de produse lactate naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 6 
 


