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ZIUA NAȚIONALĂ A MUNTELUI
MUNȚII CONTEAZĂ! PĂSTREAZĂ MUNȚII CURAȚI!
MUNTELE ne dă atât de multe și nu ne cere în schimb decât respect și ocrotire. Ion Preda
ZIUA NAȚIONALĂ A MUNTELUI din acest an s-a desfășurat sub deviza MUNȚII CONTEAZĂ!
PĂSTREAZĂ MUNȚII CURAȚI!
Pentru a marca importanța zilei de 14 septembrie 2021, care reprezintă ZIUA NAȚIONALĂ A MUNTELUI,
Agenția Națională a Zonei Montane a organizat un număr de 22 de acțiuni de ecologizare, în 17 județe: Brașov,
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Bistrița-Năsăud, Suceava, Covasna, Vrancea, Alba, Vâlcea, Mureș, Neamț, Caraș-Severin, Maramureș, Sibiu,
Harghita, Cluj, Bacău, Hunedoara, Dâmbovița, în perioada 10 – 18 septembrie 2021.

Din dorinţa de a trăi într-un mediu curat şi sănătos, din grija și respectul față de munte, Agenția Națională a Zonei
Montane a avut inițiativa organizării unor astfel de acțiuni, beneficiind de sprijinul autorităților locale, a
numeroaselor asociații și voluntari.
Tot cu prilejul zilei de 14 septembrie, Agenția Națională a Zonei Montane, în parteneriat cu Biblioteca județeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea, a organizat și o masă rotundă cu tema: „MUNTELE CONTEAZĂ!”, la care au fost
invitați: Consiliul Județean Vâlcea, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Facultatea „Management
Marketing în Afaceri Economice” Râmnicu Vâlcea, Centrul de Cercetări în Turism și Dezvoltare Durabilă,
Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlce, Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate Vâlcea, Centrul de
Informare și Promovare Turistică Vâlcea, Salvamont Vâlcea, Parcul Național Cozia, Parcul Național BuilaVânturariță.
Reprezentanții Agenției Naționale a Zonei Montane au luat parte și la alte evenimente organizate de alte instituții
partenere, cu ocazia ZILEI NAȚIONALE A MUNTELUI 2021.
Le mulțumim tuturor celor implicați pentru dragostea de munte și sprijinul acordat, pentru realizarea uneia dintre
cele mai mari acțiuni de ecologizare dedicate exclusiv zonei montane!

Primul punct gastronomic local din comuna Bilbor, județul Harghita
La Bilbor, tânăra familie Sorin și Gabriela Vâlcan a inaugurat primul punct gastronomic local din nordul județului
Harghita, sub numele „CASA VLC”.
La eveniment, alături de Sorin și Gabriela Vâlcan, membrii familiei și prietenii apropiați, au fost prezenți Ilie
Daniel Hângan și George Apostol, primarul și viceprimarul comunei Bilbor, Marius Țepeluș, subprefectul
județului Harghita, Vasile Cozan, primarul comunei Panaci, din județul Suceava, Steliana Cojocariu,
reprezentanta Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prof. univ. dr. Romeo Cătălin Crețu, de
la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară din București, prof. dr. Stan Ion, specialist în amenajări agroturistice și peisagistice, din cadrul
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Facultății de Agronomie din Craiova,
Corneliu
Țepeluș,
specialist
în
promovarea
turismului
românesc,
precum și oameni de afaceri din comuna
Bilbor.
Participanții la această inaugurare au fost
invitați de gazde să guste din produsele
tradiționale ce se vor oferi din belșug la
„Casa VLC”, tuturor celor care le vor
trece pragul: nenumărate aperitive, pâine
de casă făcută pe vatră, plăcinte cu urdă,
cu mac și cu mărar, clătite cu urdă
înăbușite cu groștior (smântână),
cornulețe cu untură de porc, umplute cu
dulceață de zmeură, culeasă din Vămanu,
diverse prăjituri de casă; preparate din
carne
produse
în
gospodăria
proprietarilor: cârnați proaspeți și
afumați, din porc și oaie, vișli din porc, salamuri de casă, pastramă de oaie și pui, diferite salamuri produse în
gospodăria proprie, conserve de vițel la borcan, mititei de casă, rulade de toate felurile, friptură de miel, pregătită
cu vin, la cuptor, ciorbă de salată verde cu jintuit.
Nu au lipsit celebra și cunoscuta zamă de buretiță, care se prepară la cele mai importante evenimente din viața
satului; sarmale cu urdă dulce, învelite în frunză de nap și de hrean; păstrăv preparat după diferite rețete
tradiționale; tocană de ciuperci; siropuri din afine, zmeură și merișoare; diferite murături: gogonele, castraveți,
varză la butoi, gogoșari.
Am lăsat la urmă cunoscutul lapte de vacă, proaspăt și fiert
în ceaun, în scrum de mămăligă, provenit din iarba dulce,
grasă, crudă și gustoasă din poienile nepoluate ale munților
ce înconjoară Depresiunea Bilborului, apoi produsele
obținute din acest lapte bio: cașul, cașcavalul, telemeaua și
urda, jintiță și jintuit, brânza bătută în bărbință, brânza de
burduf și vestitul lapte acru, produs în fidileș, boț cu brânză
prăjit în jar, reteș (tomșă), topcit, balmoș, ruladele din
brânză cu diverse legume, și multe altele.
N-au lipsit cunoscutele ape minerale naturale, aduse direct
din izvoarele Bilborului, lichiorurile din fructe de pădure,
pălinca și multe sortimente de băuturi alcoolice și
răcoritoare.
Preparatele culinare tradiționale naturale sunt produse fără
substanțe chimice, după rețete originale, reprezentative,
specifice Bilborului, respectând toate normele legislative,
pentru ca sănătatea consumatorilor să nu fie pusă în pericol,
păstrându-se valoarea nutritivă a acestora, gustul deosebit și
prospețimea.
Gustul inconfundabil al mâncărurilor tradiționale care se
prepară la „Casa VLC”, casă bilboreană, este dat de sufletul
și dragostea puse de gazde în rețete și procesul de preparare,
materiile prime provenind în mare parte, din gospodăria
proprie, din alte gospodării din localitate, din împrejurimi
sau din unități autorizate.
Gazdele se vor îngriji ca la diferite ocazii prilejuite de
anumite sărbători, să ofere oaspeților obiceiuri tradiționale
de la Bilbor, alături de plimbări cu căruța și sania trase de cai, plus alte forme de agrement tradiționale și
bineînțeles muzica preferată, pentru toate gusturile și vârstele.
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Reprezentantul Agenției Naționale a Zonei Montane de la ODM Toplița, domnul Gheorghe Hîrlav, a fost alături
de tânara familie, prin acțiunile de consiliere permanentă, cât și prin formarea profesională a acestora, pentru
activitatea ce urmează a o desfășura în punctul gastronomic local.

Cursuri de formare profesională desfășurate de
Agenția Națională a Zonei Montane
În perioada 1 – 17 septembrie 2021, Agenția Națională a Zonei Montane a organizat cursuri de formare
profesională destinate persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale (PGL) și beneficiarilor Măsurii
10 – Agro-mediu și climă, din cadrul PNDR 2014-2020, din următoarele localități:

Măsura 10 – Agro-mediu și climă (357 cursanți):
- Bilbor, județul Harghita – 31 cursanți, curs cu prezență fizică;
- Săsciori, județul Alba – 24 cursanți, curs hibrid;
- Hunedoara, județul Hunedoara – 14 cursanți, curs hibrid;
- Maieru, județul Bistrița-Năsăud – 41 cursanți, curs cu prezență fizică;
- Rodna, județul Bistrița-Năsăud – 69 cursanți, curs cu prezență fizică;
- Vatra Dornei, județul Suceava și Dofteana, județul Bacău – 48 cursanți, curs on-line;
- Pipirig, județul Neamț – 109 cursanți , curs cu prezență fizică;
- Chiojdeni, județul Vrancea – 21 cursanți, curs hibrid.
Punctele Gastronomice Locale (193 cursanți):
- Colți, județul Buzău – 40 cursanți, curs cu prezență fizică;
- Ciucsângeorgiu, județul Harghita – 41 cursanți, curs cu prezență fizică;
- Balta, județul Mehedinți – 33 cursanți, curs cu prezență fizică;
- Runcu, județul Dâmbovița – 15 persoane, curs on-line;
- Poplaca, județul Sibiu (pentru beneficiarii din județele: Sibiu și Iași) – 33 cursanți, curs on-line;
- Roșia Montană, județul Alba – 31 cursanți, curs cu prezență fizică.
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Sesiune de primire proiecte pentru submăsura 5.1
În perioada 20 septembrie – 20 decembrie 2021, AFIR anunță lansarea sesiunii de primire proiecte pentru
submăsura 5.1 – Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale,
ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile din PNDR 2020.
Această sesiune este destinată beneficiarilor privați.
Fondurile disponibile în 2021 pentru investiții prin această submăsură sunt de 6.281.305 Euro.
Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii
individuali și 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri.
Valoarea maximă a finanțării se ridică la 250.000 euro/proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru
asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri,
vestiare, etc.) în cadrul fermelor.
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.1 – privați sunt fermierii, cu excepția persoanelor
fizice neautorizate, cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole) și grupuri de
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.
Depunerea cererilor de finanțare la AFIR se face doar on-line, pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul
Solicitantului, începând din data de 20 septembrie 2021, ora 09:00.

APIA a demarat plata ajutorului de stat în sectorul bovin
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că începând din 15 septembrie 2021, demarează
autorizarea la plată a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021,
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu OUG nr.58/2021.
Suma totală autorizată la plată este de 225.529.364,50 lei din care:




pentru efectivul de bovine - 182.700.117,60 lei
pentru cantitatea de lapte - 42.829.246,90 lei.

Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar, în funcție de numărul de capete de bovine
eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată, în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și
valorificate, eligibile până la concurența plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca
Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență.
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Cuantumul stabilit pe cap de animal este în valoare de 140,37 lei, iar cuantumul pe tona de lapte este de 541,87
lei.
Au fost depuse 93.618 cereri, iar în urma verificărilor administrative efectuate a rezultat un număr de 93.005
cereri eligibile pentru un număr total de 1.301.561 capete animale eligibile și o cantitate de lapte eligibilă de
79,039.708 tone.
Plafonul total alocat este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel:
 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021,
la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021;
 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.

MADR anunță lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Măsurii 4 - Investiții
în active fizice, sub-măsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul
produselor agricole
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță lansarea
sesiunii de depunere proiecte din cadrul Măsurii 4 - Investiții
în active fizice, sub-măsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în
procesarea/marketingul produselor agricole, în intervalul: 8
octombrie 2021, ora 9.00 – 7 ianuarie 2022, ora 16.00. Din 8
octombrie, cei interesați să realizeze investiții in procesarea
sau marketingul produselor agricole au la dispoziție 182,7
mil. euro.
Fondurile pentru această sesiune sunt împărțite pe două
componente. Astfel, sprijinul pentru investiţii de
modernizare în procesarea/marketingul produselor agricole
este de 143,6 mil. euro, în timp ce componenta referitoare la
sprijinul pentru investiții noi, extindere și modernizare în
procesarea/marketingul produselor agricole pentru plante
proteaginoase are o alocare de 39,1 mil. euro.
Cei interesați să acceseze fonduri europene prin sub-măsura
4.2 au la dispoziție pe www.afir.info Ghidul solicitantului și
anexele aferente acestuia, la secțiunea „Investiții PNDR”, în
vederea întocmirii documentației https://bit.ly/3tZ3Mxo.
Depunerea cererilor de finanțare se va realiza on-line, pe siteul agenției, la momentul lansării sesiunii.

