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I) Agentia Najionala a Zonei Montane 

Targuri in luna octombric - Mu1cul Satului Dimitric Gusti 

Semnarca protocolului intrc f\lADR ~i Ta~nlcasa Social 

Rolul Punctelor Gastronomice Locale in dczvoltarea sustcnabili"! a zonclor rural~ montane 
20 de ani Jc la reintiin1an:a structurilor montanc ale Jandarmcrici Romane 
Sesiunc de dcpuncrt' pentru submasura 4.1 - lnvcstifii in expoatatii agricole 

Se prelunge~te tenrn:nul Je aplic,irc a schcmei de ajutor de slat in sectorul cre~terii animaldor 
Sesiun1: de primin:: a cercrilor de linantare p1:ntru invcsti\ii in procesarca sau markctingul produselor 
agricolc 

A fost stabilit cuantumul per hcctar al platlior dircctc pc suprafata ~i plafonul penlru sprijin cuplat la 
nvinc/canrinc nentru anul 2021 

Ta r·guri in tuna octombric - Muzeul Satului Dimitric Gusti 

Dragi producatori, 
Va invitam sa participaji la: 
- Targul SAVORILE TOAMNEI care se va desfa~ura In perioada I 6-17 Octombrie 2021 ~i 
- Targul de SF. DUMITRU care se va desfa~ura in perioada 22-27 Octombrie 2021, evenimente care vor avea 
loc In incinta Muzeului Satului DIMITRIE GUSTI din Bucure~ti. 
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Sunt invita!i toti producatorii cu produse certificate pe 
scheme de calitate, produs montan, produs traditional, 
produse ecologice, IGP, STG ~i DOP. Ace~tia pot 
participa ~i cu alte produse proprii, necertificate. 
Costurile de participare sunt preferentiale pentru 
producatorii cu produse certificate produs montan, 
datorita existentei acordului de colaborare dintre Agentia 
Nationala a Zonei Montane ~i Muzeul Satului Dimitrie 
Gusti, acord care prive~te promovarea produsului 
montan: 
- nu exista taxa de participare; 
- producatorii care au nevoie de energie electrica pentru 
echipamente (vitrina frigorifica, frigider, etc.) vor achita o 
taxa de 50 lei/zi; 
-nu exista alte taxe. 
Pentru a beneficia de taxele recluse, avem rugamintea sa anuntati intentia dumneavoastra de participare, pe adresa 
de email a AGENTIEI NA TIONALE A ZONEI MONTANE: secretariat@azm.gov.ro, tel: 0230 375 036 sau pe 
grupul de WhatsApp produs montan. 
Detalii suplimentare privind organizarea targurilor, va pot fi oferite de reprezentantii Muzeului Satului, doamna 
Mariana Soare, soaremariana@yahoo.com sau doamna Claudia Enache, claudiamstoian@yahoo.com, tel: 021 
319 91 03/interior 190. 

Semnarc~, protocolului intre MADR ~i Ta~ulcasa Social 

In data de 2 octombrie 2021, Agentia Nationala a Zonei Montane a fost prezenta 'in Campusul Ta~uleasa Social, 
din jud. Bistrita-Nasaud, la semnarea protocolului dintre Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale ~i Ta~uleasa 

Social, ce vizeaza dezvoltarea durabila a zonelor strabatute de traseul Via Transilvanica. 
La acest eveniment, alaturi de ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale, domnul Adrian OROS, au mai fost 
prezenti reprezentanti ai prefecturii ~i a unor primarii din judetul Bistrita-Nasaud. 
Prin semnarea acestui protocol, partile implicate i~i propun crearea cadrului institutional pentru cooperarea, 
sustinerea ~i schimbul reciproc de informatii in vederea realizarii, sprijinirii ~i sustinerii de actiuni/campanii de 
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con~tientizare 9i informare a cetatenilor 
in vederea promovarii proiectului Via 
Transilvanica, alaturi de produsele 
inregistrate pe scheme de calitate 
europene sau nationale, respectiv 
produs montan, produs traditional, 
denumirile de origine ~i indicatiile 
geografice protejate, prod use le 
ecologice, precum ~i sustinerea utilizarii 
corespunzatoare, sustenabile ~i fara 
dificultati, pe termen lung, a traseului 
tematic Via Transilvanica. 
Scopul proiectului Via Transilvanica 
este de a pune in valoare patrimoniul 
cultural 9i natural al Romaniei, 'in 
beneficiul comunitatilor din zonele strabiitute, al turismului romanesc ~i al dezvoltarii durabile, avand efecte 
pozitive 9i de durata in dezvoltarea comunitiitilor locale, cre~terea ofertei de locuri de munca, reducerea 
depopularii zonei montane. 

Tii9uleasa Social a construit in 2011 in parteneriat privat o Padure 
Pedagogica care este folositii in cadrul proiectelor educationale 
desfa9urate de asociatie cu tineri voluntari din toata tara. 
Piidurea Pedagogica se intinde pe o suprafata de trei hectare ~i contine 29 
de elemente practice care ii ajutii pe tineri sii inteleaga rolul apei curate in 
naturii, relatia apei cu oamenii 9i padurea, dar ~i felul in care aceste trei 
elemente coexista. Padurea Pedagogicii a primit vizita a peste 1000 de 
persoane in fiecare an, dintre ace~tia aproximativ 80% fiind copii. 
Pentru Asociatia Tii~uleasa Social, cele mai importante valori sunt 
voluntariatul, respectul pentru natura, educarea tinerilor prin exemple 
practice 9i dezvoltarea curajului civic in randul tinerilor, prin implicarea 
lor in probleme sociale ~i de mediu. 

Rolul .Punctelor Gastronomicc Locale in dezvoltarea sustenabila a zonclor rurale 
montane 

Vineri, 8 octombrie, Agentia Nationala a Zonei 
Montane a participat cu lucrarea ,,Rolul Punctelor 
Gastronomice Locale in dezvoltarea sustenabila a 
zonelor rurale montane", la Simpozionul ~tiintific cu 
tema,, Agricultura montana sustenabila, sistem integrat 
de conservare a mediului, de adaptare la schimbiirile 
climatice ~i de sustinere a habitatelor umane", organizat 
de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian, judetul Sibiu. 
Simpozionul s-a bucurat de prezenta pre~edintelui , 
Academiei de ~tiinte Agricole 9i Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu ~i~e9ti", domnul prof. univ. emerit dr. ing. dr. 
h. c. Valeriu Tabara 9i a domnului prof. univ. dr. Radu 
Rey, de participanti ai mediului cercetarii 9i inovarii 
precum 9i ai mediului academic din cadrul Institutului 
de Cercetare- Dezvoltare pentru Paji~ti Bra~ov, 
Jnstitutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii 

9i Dezvoltare Rurala Bucure~ti, Universitiitii de ~tiinte 
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Agricole ~i Medicina Veterinara Timi~oara, Centrului de Economie Montana Vatra Dornei, Statiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cre~terea Ovinelor ~i Caprinelor Caransebe~ ~i a reprezentantilor Universitatii 
,,Lucian Blaga" Sibiu. 
ANZM felicita organizatorii ~i participantii pentru profesionalism ~i multume~te pentru invitatie ~i ocazia de a-~i 
aduce contributia ~i pe aceasta cale, la un domeniu de un real interes, a~a cum este zona montana. 

20 de ani de la reinfiin farea ~tructurilor montane ale Jandarmeriei Romane 

Pe data de 5 octombrie s-au implinit 20 de ani de la 
reinfiintarea structurilor montane ale Jandarmeriei Romane, 
insa structurile montane ale Jandarmeriei au o istorie care se 
intinde pe mai mult de doua decenii. 
in anul 1937 au fost infiintate primele patru structuri montane 
de jandarmi, care aveau in responsabilitate Muntii Bucegi, 
Fagara~, Parang ~i Ciuca~. 
Un an mai tarziu, patrulele de jandarmi montani aduc un 
moment prem1era pentru Romania. Sub comanda 
locotenentului Vergotti, primul comandant al unei unitati 
montane, jandarmii descopera intr-o prapastie din Muntii 
Bucegi, trupul neinsufletit al unui avocat disparut de mai 
multe !uni ~i cautat cu disperare de familie ~i de autoritati. 
Experienta acumulata pe timpul acestei misiuni de succes a 
fost imediat imparta;;ita ~i celorlalte patrule montane de 
jandarmi, constituind suportul teoretic in pregatirea ;;i 
formareajandarmilor ca profesioni;,ti in domeniul interventiei 
in teren muntos ;,i puternic accidentat. 
Agentia Nationala a Zonei Montane, prin director general 

• adjunct - Vasile Sabin F ARCA~, a participat la aniversarea a 
20 de ani de la reinfiintarea structurilor montane ale 
Jandarmeriei Romane, unde a prezentat importanta 
colaborarii 'intre institutiile cu competenta pe zona montana, 
in special, intre Agentia Nationala a Zonei Montane ;;i 
Jandarmeria Montana, acesta fiind primul pas pentru o 
colaborare stransa in viitor. 

Sesiune de uepunere pentru submasura 4. 1 - Jnyestitii in expoatafii agricole 

Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale anunta lansarea masurilor de sprijin la nivel de ferma, in valoare de 
760 milioane pentru urmatorii doi ani, care includ ~i investitii in depozitare ~i procesare la nivel de ferma. 
Alocarea financiara de 760 milioane este impa.J1ita in 8 componente, astfel: 
P4.1. l Achizitii simple de utilaje agricole ~i/sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei - vegetal: 125 mil. 
P4. l .2 Conditionare ~i procesare in ferma ~i marketing - modernizare exploatatie(vegetal), exceptand 
legumicultura ~i cartofii - 55 mil. 
P4.1.3 Conditionare ;;i procesare in ferma ~i marketing - modernizare exploatatie (zootehnic) - 55 mil. 
P4. l .4 Tineri fermieri - achizitie utilaje - 75 mil. euro 
P4. l .5 Investitii in zootehnie (productie primara, conditionare ~i marketing) - NATIONAL - 240 mil. 
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P4.1 .6 Investitii in zootehnie (produqie 
primara, conditionare ~i marketing) -
MONTAN - 60 mil. 
P4.1.7 Legume (inciusiv in spatii 
protejate) ~i cartofi (productie primara, 
conditionare ~i marketing) - infiintare, 
extindere, modernizare - I 00 mil. 
P4. I .8 Conditionare, procesare ~i 
marketing - legume, cartofi - modernizare 
exploatatie - 50 mil. 
Toti cei interesati sa acceseze fonduri 
europene prin submasura mentionata pot 
consulta paginile de internet ale 
Ministeruiui Agriculturii ~i Dezvoltarii 
Rurale ~i ale Agentiei pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale, respectiv www.madr.ro ~i www.afir.info.ro, unde sunt postate detalii cu privire la depunerea 
proiectelor, a conditiilor de participare generala, precum ~i pragurile de calitate lunare. 

Se prelunge~te termenul de aplicare a schernei de ajutor de stat in sectorul cre~terii 
anirnalclor pana la 31 decembric 2022 

In ~edinta Guvernului din data de 2 octombrie 2021 , a fost aprobata Hotararea Guvernului pentru stabilirea datei 
pana Ia care se apiica prevederiie HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul 
cre~terii animaleior. 

.. 
Prin prezentul act normativ, schema de ajutor de stat in sectorul cre~terii animaielor se prelunge~te pana Ia data 
de 31 decembrie 2022. 
Astfel, se urmare~te acoperirea costuriior administrative aferente intocmirii ~i mentinerii registrului geneaiogic, 
precum §i costurile aferente testelor pentru determinarea caiitatii genetice sau a randamentului genetic al 
§eptelului. 
Ajutoarele sunt furnizate sub forma de servicii subventionate intreprinderilor individuale §i familiale, persoaneior 
fizice autorizate, persoanelor fizice care detin certificat de producator/atestat de producator, dupa caz, precum §i 
persoanelor juridice care i~i desfa~oara activitatea in domeniul cre~terii animalelor. 
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Cererile initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat se depun in perioada 1-15 decembrie a anului precedent 
celui pentru care se solicita ajutorul de stat. 
Suma care va fi alocata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale, pentru 
plata ajutoarelor de stat in anul 2022, se aproba prin Hotarare a Guvernului, dupa adoptarea Legii bugetului de 
stat pe anul 2022. 

Sesiune de primire a cererilor de finantarc pentru investifii in procesarea sau 
marketingul protlu~elor agricole 

Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltatii Rurale anunta Iansarea sesiunii de primire a cererilor de finantare pentru 
investitii 1n procesarea sau marketingul produselor agricole, finantate prin submasura 4.2 din cadrul PNDR 2020. 
Sesiunea se va desfa~ura in intervalul 8 octombrie 2021 , ora 9.00 - 7 ianuarie 2022, ora 16.00. 
Alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de I 82. 777. 722 de euro, iar fondurile sunt impaf!ite 1n doua 
componente, astfel: 

-143.611.067 de euro pentru investitii de modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole ~i 
- 39.166.655 de euro pentru investitii noi, extindere ~i modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole 
pentru plante proteaginoase. 
Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru intreprinderi mici ~i mijlocii (IMM-uri) ~i forme asociative ~i de 40% pentru alte intreprinderi. In cazul 
investitiilor colective, intensitatea sprijinului poate cre~te cu 20%, finantarea nerambursabila acordata prin PNDR 
fiind astfel de 70% din valoarea totala eligibila a investitei. 
Toti cei interesati sa beneficieze de fonduri europene pentru investitii in procesarea sau marketingul produselor 
agricole pot consulta gratuit Ghidul solicitantului ~i anexele aferente acestuia pe ,vww.afir. info la sectiunea 
,,Investitii PNDR", in pagina submasurii 4.2. 
Depunerea cererilor de finantare se realizeaza on-line pe site-ul Agentiei, pana la data limita, 7 ianuarie 2022, ora 
16.00. 

A fost stabilit cuantumul per hectar al platlior <lirccte pe suprafa!a ~i plafonul pcntru 
sprijin cuplat la ovine/caprine pentru anul 2021 

In ~edinta Guvernului din data de 2 octombrie 2021 a fost aprobata Hotararea privind stabilirea pentru anul 2021 
a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive ~i a intervalelor de suprafata pentru 
care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima ~i mediu, al pliitii pentru tinerii 
fermieri ~i a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru masura din sectorul zootehnic, speciile ovine ~i 
capnne. 
Prin acest act normativ se aprobii: 
Cuantumurile pentru pliitile directe in sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2021 , respectiv: 
- schema de platii unica pe suprafata: 95,4751 euro/ha, 
- plata redistributiva pentru intervalele: 
- intre I ha ~i 5 ha, inclusiv: 5,0 euro/ha ~i, 
- peste 5 ha ~i pana la 30 ha, inclusiv: 48, 1457 euro/ha, 
- plata pentru inverzire: 57 ,8931 euro/ha ~i, 
- plata pentru tinerii fermieri: 40,4514 euro/ha. 
Plafonul de 71.300 mii euro aferent pliitii directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine 
pentru anul 2021. 
Cuantumurile unitare se calculeaza de ciitre APIA, prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile, 
dupa caz. Cuantumul estimat este de 16,55 euro cap ovina/caprinii. 
Beneficiarii acestor forme de sprijin sunt peste 800.000 fermieri. 


