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PRIMA REUNIUNEA A GRUPULUI DE LUCRU “PRODUS MONTAN” 

24 septembrie 2015, MADR 
București – ROMÂNIA 

 

În data de 24.09.2015 a avut loc la sediul MADR din București prima reuniune a Grupului 
de Lucru creat și coordonat la nivelul ministerului, privind implementarea Regulamentului 
Delegat (UE) nr. 665/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului 
European și al Comisiei Europene referitor la condițiile de utilizare a mențiunii de calitate 
facultative “produs montan”. 

Participanții la această întâlnire au fost reprezentanți ai mai multor instituții publice care 
au responsabilități sau care pot contribui la implementarea mențiuniii de calitate facultative 
“produs montan” în România în cel mai scurt timp posibil, cel mai probabil începând din anul 
2016. Printre instituțiile implicate putem enumera: MADR prin Direcția Generală Industrie 
Alimentară, Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM 
PNDR), Agenția Zonei Montane (AZM), Cabinet Ministru, Cabinet Secretar de Stat, Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorului și Compartimentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul 
Cancelariei Primului Ministru (Guvenul României). 

În debutul întâlnirii au fost prezentate autoritățile implicate și etapele necesare 
implementării art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și Regulamentului (UE) 665/2014, 
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, în cee ce privește 
condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative “produs montan”. 

S-a subliniat faptul că aceste două Regulamente menționate mai sus se referă foarte strict 
la “produsul montan”, iar scopul MADR și implicit al Agenției Zonei Montane este de a emite 
un act normativ care să reglementeze etichetarea produsului montan. De asemenea s-a menționat 
faptul că există în PNDR 2014-2020 posibilitatea ca produsul montan să facă obiectul unei 
solicitări de finanțare cu un punctaj mai mare pentru ca acel proiect să fie selectat. 

Au fost prezentate problemele deosebit de grele cu care se confruntă cele 27 de județe din 
zonele montane, calitatea superioară a produsului montan, avantajele creerii unui sistem 
cooperatist de valorificare, care să transfere valoarea adăugată producătorilor și nu 
intermediarilor, problema numărul unu constituind-o valorificarea superioară a calității 
produselor agro-alimentare din zona montană. S-a adus în discuție și subiectul delimitării zonei 
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montane în România și faptul că există anumite discriminari conform prezentei delimitări, 
anumite sate montane fiind aflate în comune ne-montane. 

 Se propune ca în procesul de obținere a produsului montan, să se obțină mai întâi avizul 
ANSVSA (verificarea trasabilității și înregistrarea sanitar-veterinară), apoi de la AZM 
(verificarea documentelor de înregistrare a produselor montane și constatarea realității datelor 
din teren cu cele din documentație), ANPC (avizele pentru etichetă), Ministerul Sănătății (aviz 
pentru respectarea condițiilor igienico-sanitare și pentru siguranța sănătății) și apoi MADR 
(verificarea documentației depuse și acordarea dreptului de acordare a mențiunii facultative de 
produs montan). Fiecare producător va trebui, fie să aibă o autorizație sanitar-veterinară, fie să 
aibă certificat sanitar-veterinar, conform Ordinului nr. 24/2008 al ANSVSA privind micii 
producători. Inspectorul din cadrul AZM care efectuează controlul și inspecția procesului de 
obținere a produslui montan, va trebui să se ocupe de trasabilitatea documentelor care atestă dacă 
materiile prime, auxiliare, provin sau nu din zona montană. 

Se impune de asemenea o definire clară a parametrilor calitativi ai produsului montan, 
cât și al materiilor prime și să existe un sistem simplu de verificare și control pe piață a acestor 
produse montane.  

Având în vedere faptul că Regulamentul (UE) 1151/2012, în special prin art. 6, acordă o 
derogare de la art.31 al.(1) lit.b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și de la art.1 al.(1) și (2) 
din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 pentru operaţiunile de prelucrare pentru producţia 
de lapte şi produsele lactate în instalaţiile de prelucrare aflate în funcţiune la 03 ianuarie 2013, 
pentru sacrificarea animalelor, tranşarea şi dezosarea carcaselor, presarea uleiului de măsline, cu 
condiţia ca unităţile respective să fie amplasate faţă de zona montană în cauză până în 30 km, în 
cazul României varianta cea mai potrivită ar fi ca această derogare să nu se aplice, având în 
vedere în special dimensiunea mare a teritoriului montan de care dispunem. 

MADR v-a stabili procedurii de verificare a documentelor pe care trebuie să le prezinte 
un producător din zona montană, modul de comercializare a produsului montan, instituțiile 
implicate, legislația aferentă.  

Vor avea loc în perioada următoare o serie de întâlniri cu insituțiile implicate și se va 
încerca promovarea unei O.U.G. pentru definirea produsului montan, cu o reglementare juridică 
clară a acestui sector. Produsul montan reprezintă o prioritate pentru MADR.   


