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Cursuri de formare profesională pentru Punctele gastronomice locale (PGL)
În urma solicitărilor venite din teritoriu, Agenția Națională a Zonei Montane a organizat în perioada 24 - 27 mai
2021, primul curs de formare profesională destinat persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale
(PGL). Acesta s-a desfășurat cu prezență fizică, în localitatea Coșna, din județul Suceava, pentru o grupă de 24
cursanți.
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Sesiunea de instruire a avut o durată de 24 ore și s-a finalizat cu eliberarea unui atestat de participare.
În perioada 02 - 07 iunie 2021 Agenția Națională a Zonei Montane a susținut la Ciocănesti, în județul Suceava și
la Sibiu, cursul de formare profesională dedicat persoanelor care doresc să înregistreze un Punct Gastronomic
Local. Participanții la cursul desfășurat la Sibiu, în sistem online, au fost studenți, masteranzi și cadre didactice
universitare de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și
Protecția Mediului.

Au urmat cursurile de la Bodoc, din județul Covasna, iar în perioada 02 - 03, respectiv 07 - 08 iunie 2021, cursurile
s-au desfățurat la Soveja, în județul Vrancea, cu participarea a 44 de persoane atât din Soveja, cât și din comunele
învecinate.
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Principalele informații transmise/competențe dobândite, au făcut referire la:
•
Puncte Gastronomice Locale - concept, cadrul legal, aspecte specifice;
•
Organizarea activității din Punctul Gastronomic Local - dotări, reguli de igienizare şi securitate a spaţiilor,
igiena persoanelor care deservesc punctul gastronomic local, gestionarea deşeurilor şi protecţia mediului;
•
Activităţi de bază în PGL - asigurarea ingredientelor pentru prepararea hranei (din gospodărie sau
vecinătate), manipularea şi depozitarea alimentelor, prepararea hranei, primirea oaspeţilor şi servirea mesei;
•
Promovarea PGL și fidelizarea clienților - comunicarea ofertelor, instrumente folosite în promovarea
Punctului Gastronomic Local, fidelizarea clienților.
Acest curs va fi organizat în format fizic sau în sistem online, prin intermediul aplicației Skype/Zoom, în funcție
de organizarea grupelor, locațiile solicitanților și evoluția pandemiei.
În perioada imediat vom organiza cursuri în Saschiz (județul Mureș) și Bilbor (județul Harghita).
De asemenea, Agenția Națională a Zonei Montane va reîncepe și cursurile de formare profesională în specific
montan, destinate măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR):
•
M 10 - Agro-mediu și climă, având o durată de 24 de ore;
•
M 11 - Agricultură ecologică, având o durată de 24 de ore;
•
submăsura (sM) 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, cu o durată de 40 de ore;
•
submăsura (sM) 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu o durată de 40 de ore.
Pentru toate tipurile de cursuri desfășurate de ANZM, cererea tip și fișa beneficiarului pot fi descărcate de pe siteul instituției, la următoarea adresă: http://azm.gov.ro/informatii-de-interes-public/formulare-tip-inscrierecursuri-de-formare-profesionala/.
Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul agenției din str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul
Suceava sau la telefon: 0230/375036. Persoana de contact: consilier superior, Ovidiu BACIU, e-mail:
formare.profesionala@azm.gov.ro.

Proiectul Family - Friendly
Joi, 20 mai 2021, Agenția Națională a Zonei Montane, prin reprezentantul Oficiului de Dezvoltare Montană
Toplița, domnul Gheorghe HÎRLAV, a participat, la invitația Consiliului Județean Harghita și Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Harghita la conferința de presă Visit Harghita - Family - Friendly.
Proiectul Family-Friendly, iniţiat şi derulat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, a fost lansat în
urmă cu un an şi a devenit un brand de călătorie între destinaţiile pentru familii.
Scopul acestei iniţiative este de a-i atrage în judeţ
pe turiştii care călătoresc împreună cu copiii şi să
le ofere activităţi turistice special concepute
pentru întreaga familie, posibilitatea de a se distra
şi de a-şi petrece timpul liber în mod plăcut,
interesant şi sigur.
Judeţul Harghita are la bază un turism activ şi un
ecosistem specific, care va îngloba şi alte
elemente complementare din zonă: balneare,
culturale, rurale, gastronomice, menite să
sporească circulaţia turistică, înnoptările în toate
destinaţiile din judeţ, să asigure unicitate şi
diversificare pentru zonele cu potenţial natural
redus, pentru asigurarea dezvoltării echilibrate a
teritoriului.
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La eveniment au participat persoane interesate de
susținerea, promovarea și dezvoltarea activităților
turistice precum și a ramurilor ce interferează cu
acest obiectiv major și prioritar al județului
Harghita:
- Borboly Csaba - președinte, Consiliul Județean
Harghita;
- Biro Barna Botond - vicepreședinte, Consiliul
Județean Harghita;
- Korodi Attila - primar, Miercurea Ciuc;
- Răzvan Pascu - consultant marketing turistic;
- Szabo Karoly - director executiv, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Harghita;
- reprezentanți ai unităților de cazare din județ;
- reprezentanți ai unităților de servire a mesei din
județ;
- asociații și organizații care desfășoară activități
de promovare și dezvoltare turistică.

”Împreună protejăm România”

Agenția Națională a Zonei Montane a avut calitatea de partener instituțional în cadrul celui de-al patrulea
eveniment din seria ”Împreună protejăm România” - ”2021 Bucharest Summit: Cooperation for Development”,
care a avut loc în perioada 24-28 mai 2021. Vineri, 28 mai 2021, a avut loc panelul dedicat Agriculturii și
Industriei Alimentare. În cadrul evenimentului, doamna Veronica ȚARAN-BACIU, directorul general al ANZM
a prezentat schema de calitate produs montan și oportunitățile de valorificare superioară a produselor care provin
din zona montană prin intermediul Punctelor Gastronomice Locale. Orice produs care poartă logo-ul produs
montan este un produs românesc, care provine din zona montană, cumpărați-l cu încredere, originea lui este
certificată de Agenția Națională a Zonei Montane!
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Se prelungește schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
În ședința Guvernului din data de 09 iunie 2021 a fost aprobată o Hotărâre prin care se stabilește data până la care
se aplică prevederile HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii
animalelor și se completează art.19 din HG nr. 1179/2014.

Prin acest act normativ se prelungește schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor până la data de 31
decembrie 2021.
Ajutorul de stat pentru anul 2021 are o valoare totală maximă în sumă de 40.000 mii lei, care se încadrează în
plafonul aprobat pentru perioada 2015 – 2022 de 759.250 mii lei. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în
limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021.
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii
registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a
randamentului genetic al şeptelului.
Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor
fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi
persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.

APIA continuă eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reamintește fermierilor că se continuă eliberarea de adeverințe
pentru beneficiarii următoarelor scheme și măsuri implementate de Agenție în cadrul Campaniei 2021, astfel:
Schemele de plăți directe:
 schema de plată unică pe suprafață (SAPS);
 plata redistributivă;
 plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata pentru înverzire).
Măsurile de mediu şi climă:
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Măsura 10 - Agromediu și climă;
Măsura 11 - Agricultură ecologică;
Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale.

Prin adeverință, se confirmă, la data emiterii acesteia:
- suprafața determinată la plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenției;
- că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, sau datele au fost preluate din informațiile
existente în cererea închisă în aplicația IPA online și înregistrată în IACS, după caz, asupra cererii beneficiarului
referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenției;
- că beneficiarul, la data emiterii Adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de
plată, îndeplinind condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația în vigoare.
Potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile
dintre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a activităților
curente ale beneficiarilor plăților derulate de instituția noastră în baza adeverințelor eliberate, dobânda aferentă
acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.
În ce privește comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să
acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente, să analizeze
cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare în ceea ce privește
costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii.
Adeverințele pot fi solicitate la APIA prin mijloace electronice. Cererea de eliberare a adeverinței poate fi
accesată la adresa: Convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru beneficiarii schemelor de plată
gestionate în cadrul Campaniei 2021 (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici
agricole benefice pentru climă şi mediu și măsurile de mediu şi climă) (http://www.apia.org.ro/…/conventiiprivind-finantarea-capit…).
Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și Fondul de Garantare a Creditului Rural
IFN - SA (FGCR)/ Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA
(FNGCIMM) sunt postate pe site-ul instituției, www.apia.org.ro.
Până la această dată, APIA a eliberat un număr de 8902 de adeverințe pentru schemele de plați directe și 6665 de
adeverințe pentru măsurile de mediu şi climă.
Sursa: www.apia.org

Întâlnire cu fermierii în comuna Tazlău
În urma invitației primite de la domnul Ioan NECHITA,
primar al comunei Tazlău, în data de 10 iunie 2021, s-a
desfășurat la sediul Căminului cultural din comuna
Tazlău o întâlnire cu fermierii și crescătorii de animale,
precum și gospodarii din comună. La eveniment au fost
prezenți: domnul subprefect al județului Neamț, Ionuț
MERARU, șeful Oficiului prefectural, Florin Zaharia,
directorul OJFIR Neamț, Petru ILISEI, reprezentanții
Agenției Naționale a Zonei Montane de la CRDM
Bicaz, consilier Romeo SAVU și ODM Piatra Neamț,
consilier Dan SEZONOV, precum și fermieri,
reprezentanți ai asociaților de crescători de animale,
agricultori.
Reprezentanții CRDM Bicaz și ODM Piatra Neamț au
prezentat activitatea ANZM și tematica:
Măsuri de dezvoltare a zonei montane prin:
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1. Informarea persoanelor juridice și fizice din zona
montană a județului Neamț privind lansarea măsurilor
din PNDR.
2. Asistență tehnică privind procedura de accesare a
mențiunii de calitate facultative ,,Produs Montan”.
3. Promovarea celor mai accesibile forme pentru
furnizarea serviciilor turistice amenajate în cadrul
gospodăriei (camere de închiriat în scop turistic și
Puncte Gastronomice Locale);
4. Cursuri gratuite pentru măsurile M10 Agromediu și
climă și M11 Agricultură ecologică;
În urma expunerii temelor supuse dezbaterii, au
rezultat o serie de probleme cu care se confruntă
fermierii, țăranii și crescătorii de animale:
- există o putere limitată de cofinanțare a activităților
agricole în zonă, problema principală fiind lipsa puterii
financiare și îmbătrânirea populației;
- singura activitate fezabilă în zona montană a comunei Tazlău este creșterea animalelor: vaci pentru carne și
lapte, oieritul (rasele țurcană și țigaie), prin stâna tradițională, efectivul de bovine fiind în scădere.
Este oportună și necesară finanțarea efectivelor de animale din rasele tradiționale, în vederea păstrării efectivelor
de rase în pericol de abandon.

