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6 APRILIE 2017-COMUNICAT DE PRESA GAL TH-TP:
Echipa GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor a participat, joi, 06.04.2017, la
Conferinta „Oportunitati de investitii si promovare a produselor montane de
catre GAL-uri prin masura LEADER”, organizata in Comuna Salciua, Pensiunea
“Sub Piatra”, judetul Alba, de catre Agentia Zonelor Montane in parteneriat cu
Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala (RNDR), Federatia Nationala a Grupurilor
de Actiune Locala- FNGAL, cu sprijinul colegilor de la Grupul de Actiune Locala
Muntii Metaliferi, Trascau si Muntele Mare.
Scopul intalnirii a constat in constientizarea si implicarea GAL-urilor in a oferi
sprijin producatorilor locali in vederea valorificarii produselor montane prin
certificare prin intermediul unui sistem de calitate (DOP, IGP, STG).
Principalele subitecte abordate in cadrul intalnirii au fost:
➢ construcția unui branding teritorial agroalimentar și agroturistic pentru un
teritoriu montan
➢ promovarea sistemelor de calitate a produselor agricole și alimentare;
certificarea ca DOP/IGP, exemple practice
➢ utilizarea menţiunii de calitate facultative "produs montan”
➢ stâna din Carpații Romaniei între tradiție, continuitate și siguranță alimentară.
La eveniment au participat reprezentanti ai CRFIR Alba, U.S.A.M.V. Cluj, Agentia
Zonelor Montane, Fundatia ADEPT, Federatia Agricultorilor de Munte Dorna- FAMD,
precum si reprezentanti al GAL-urilor.
***
COMUNICAT DE PRESA AZM:
http://azm.gov.ro/parteneriat-pentru-informare-sesiunea-de-conferinteoportunitati-de-investitii-si-promovare-a-produselor-montane-de-catre-gal-uriprin-masura-leader/
Parteneriat pentru informare: Sesiunea de Conferințe ”Oportunități de investiții
și promovare a produselor montane de către GAL-uri prin măsura LEADER”
04 – 06 aprilie 2017
Agenția Zonei Montane, în parteneriat cu Rețeaua Națională de Dezvoltare
Rurală (RNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Federația
Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România (FNGAL), cu sprijinul
Grupurilor de Acțiune Locală GAL „Ceahlău”, respectiv GAL „Munții Metaliferi,
Trascău și Muntele Mare”, a organizat două Conferințe în județele Neamț și Alba în
zilele de 4 și 6 aprilie 2017. Tema acestora a fost de o mare actualitate:
”Oportunități de investiții și promovare a produselor montane de către GAL-uri
prin măsura LEADER”. Evenimentele au constituit un bun prilej de informare, dar
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și de dezbateri pe subiecte de larg interes. Au fost aduși la aceeași masă
reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Grupurilor de
Acțiune Locală din zona montană a României (inclusiv de la nivel central – FNGAL),
ai Centrelor de Dezvoltare Rurală Județene, Agenții de
Dezvoltare
Regională, Oficii Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR Neamț și
Alba) și reprezentanți ai Agenției Zonei Montane.
Măsura LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare
rurală, punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de
dezvoltare şi implementării strategiilor de dezvoltare locală în vederea conservării
patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic. Produsele agricole și
alimentare locale certificate, reprezintă deopotrivă un potențial dar și o șansă
pentru zonele montane.
În acest sens, au fost prezentate și dezbătute următoarele teme:
• Construcția unui branding teritorial agroalimentar și agroturistic pentru un
teritoriu montan – conf. univ. dr. Avram FIȚIU, U.S.A.M.V. Cluj;
• Promovarea sistemelor de calitate a produselor agricole și alimentare.
Certificarea ca DOP/IGP, exemple practice –ing. Ben MEHEDIN Fundația ADEPT;
• Utilizarea menţiunii de calitate facultative „produs montan” – ing. Dănuț
UNGUREANU Agenția Zonei Montane – AZM;
• Stâna din Carpații Romaniei între tradiție, continuitate și siguranță
alimentară –ing.Ioan AGAPI, director, Federația Agricultorilor de Munte Dorna –
Evenimentele au fost organizate în localitățile Durău (județul Neamț), respectiv
Sălciua – cătun Sub Piatră (județul Alba) și au reunit aproximativ 110 de persoane
în cele două locații. Scopul principal al întâlnirilor a reprezentat conștientizarea și
implicarea Grupurilor de Acțiune Locală pentru a putea oferi sprijin producătorilor
locali, în vederea valorificării produselor montane la un nivel superior, prin
certificarea acestora pe unul din sistemele de calitate: „produs montan”, DOP,
IGP, STG.
Redactat : Echipa AZM
***
Despre AZM
Zona montană defavorizată a României constituie un teritoriu special, de
interes naţional, cu un imens potenţial economic, social, cultural şi de mediu.
Acest areal trebuie să beneficieze de o politică specifică, bine definită, conform
principiilor dezvoltării durabile şi în conformitate cu politicile europene.
În acest scop, a fost înfiinţată Agenţia Zonei Montane (AZM), în conformitate cu
prevederile Legii nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi H.G. nr. 1189 din 2014
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane. Agenţia îşi are sediul
în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 26, judeţul Suceava şi se află în directa
subordonare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Principalul rol al Agenţiei Zonei Montane este acela de a elabora şi implementa
strategia şi politicile privind dezvoltarea şi protecţia zonelor montane din
România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate
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economico-social din cauze naturale, care necesită o abordare specifică, precum şi
implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020, susţinute financiar din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) şi bugetul de stat.

