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Utilizarea mențiunii de calitate 
facultative ”PRODUS MONTAN”

1. ISTORICUL IDEII DE ”PRODUS MONTAN”

2. LEGISLAȚIE SPECIFICĂ (EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ)

3. CUM SE DOBÂNDEȘTE DREPTUL DE UTILIZARE A MENȚIUNII DE CALITATE FACULTATIVE  

”PRODUS MONTAN”

4. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ CAIETUL DE SARCINI!

5. DE CE MENȚIUNEA DE CALITATE FACULTATIVĂ ”PRODUS MONTAN”?
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MISIUNEA: viitorul zonelor de munte europene se bazează pe munţii vii pe care

EUROMONTANA sunt promovate dezvoltarea durabilă şi integrată şi o bună calitate a vieţii;

susține economia montană la nivel european.

”PRODUS MONTAN” - DE LA IDEE LA REALITATE

➢ În anul 2000 –are loc Convenția europeană a zonelor montane din Europa - Euromontana, Trento –Italia.
Declarația finală a Convenției a cuprins: recunoașterea specificității și promovarea produselor alimentare din zonele
de munte.

➢ În anul 2005 - se semnează

de către 69 de semnatari proveniți din 12 țări europene. Printre semnatarii din România se enumeră: MADR,
CEFIDEC, AgromRo, ICDM Cristian Sibiu.

CARTA EUROPEANĂ A PRODUSELOR 
AGROALIMENTARE DE MUNTE DE CALITATE

▪ Este asociaţia europeană pentru cooperare în zonele montane, având ca scop promovarea unei dezvoltări

agricole şi rurale durabile.

▪ Are organizaţii membre din 20 de ţări cu munte din Europa, atât organizaţii naţionale cât şi de nivel

regional: organizaţii socio-profesionale agricole, agenţii de dezvoltare rurală, unităţi administrativ teritoriale,

ministere, instituţii publice, institute de cercetare şi formare profesională, agenţii pentru mediu, organizații

neguvernamentale, etc.
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IDEILE ȘI PRINCIPIILE CARTEI

➢Calitatea produselor este asociată cu cea a

teritoriilor;

➢Calitatea produselor de munte este legată de

gestionarea producţiei în echilibru cu

condiţiile şi resursele montane locale naturale;

➢ Producţia şi ansamblul etapelor de

transformare ale produselor sunt situate în

zone de munte şi sunt « legate » de teritoriu;

➢Un produs de munte poate fi comercializat la

nivel local, regional, naţional şi la scară

europeană.

1. Materia primă trebuie să provină dintr-o zonă de

munte;

2. Transformarea trebuie realizată în zona de munte;

3. Producţiile trebuie să integreze preocupările locale

legate de dezvoltarea durabilă;

4. Producţiile trebuie să favorizeze menţinerea

biodiversităţii şi a patrimoniilor zonelor montane;

5. Producţiile trebuie să garanteze în orice moment

transparenţa informaţiilor pentru consumator.

Această Cartă şi principiile sale angajează doar pe

semnatarii ei!

IDEILE CARTEI CELE 5 PRINCIPII ALE CARTEI
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Instituţiile din Uniunea Europeană:

▪ Să lanseze apeluri pentru proiecte care vizează explicit produsele agroalimentare de munte de calitate, în vederea dezvoltării unei politici de

promovare adaptată pe baza regulamentului (UE) nr. 1144/2014;

▪ Să acorde o atenţie specială exploatărilor agricole care furnizează servicii ecosistemice, cum este, de exemplu, cazul sistemelor tradiţionale

de munte, în completarea măsurilor de înverzire a PAC;

▪ Să adopte o abordare mai holistică şi mai participativă atunci când este vorba despre a aborda problematici legate de munte şi, în sens mai

larg, de zonele rurale, îndeosebi prin elaborarea unui program pentru regiunile europene de munte;

▪ Să susţină dezvoltarea măsurilor specifice zonelor de munte în cadrul Programelor de dezvoltare rurală şi al Programelor operaţionale de

coeziune teritorială.

Statele membre din Uniunea Europeană:

▪ Să pună în aplicare regulamentul (UE) Nr. 1151/2012 şi să aplice, imediat ce va fi posibil, sisteme care să permită un control eficient asupra

utilizării menţiunii facultative de calitate;

▪ Să pună în aplicare măsurile Politicii agricole comune şi ale Politicii de dezvoltare rurală, care susţin zonele de munte şi Regimul de plată

privind restricţiile naturale sau elaborarea unui sub-program specific pentru zonele de munte;

▪ Să pună în aplicare o legislaţie pentru a proteja produsele de munte.

Autorităţile regionale şi locale:

▪ Să faciliteze accesul operatorilor din filierele de munte la cunoştinţele, studiile şi dezvoltarea tehnologică, îndeosebi prin crearea de Grupuri

de acţiune locală (abordări LEADER/CLLD).

Agricultorii de munte, industria agroalimentară şi de distribuţie:

▪ Să folosească menţiunea de calitate facultativă şi să comunice pe tema experienţei lor.

Consumatorii:

▪ Să cumpere produsele agroalimentare de munte de calitate care sunt protejate şi etichetate în mod corespunzător.

CHEAMĂ:

...
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➢ Stimula dezvoltarea munţilor, graţie produselor agricole şi pentru a aduce un plus de

valoare în zonele de munte, datorită protejării produselor agroalimentare de calitate din

munte;

➢ Evita orice înşelătorie asupra consumatorului, prin folosirea abuzivă a menţiunii « munte »

şi pentru a remedia deformarea pieţei cauzată de vânzarea produselor numite „de munte” şi

care nu sunt în realitate produse de munte;

➢ Creşte competitivitatea sistemelor agricole tradiţionale de munte;

➢ Proteja patrimoniul cultural al zonelor de munte;

➢ Asigura prestarea de servicii ecosistemice prin exploatatorii de munte.

INTRODUCEREA MENȚIUNII DE CALITATE FACULTATIVE 

„PRODUS MONTAN” ESTE NECESARĂ PENTRU A:
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Legislație europeană

REGULAMENTUL (UE) NR. 1151/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

CONSILIULUI din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole

și alimentare:

”Art. 31 Produs montan

(1) Mențiunea „produs montan” este stabilită ca mențiune de calitate facultativă.

Această mențiune este utilizată numai pentru a descrie produse destinate consumului uman
incluse în anexa I la tratat în cazul cărora:

(a) materiile prime, dar și furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone
montane;

(b) în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane.”

PRODUSUL MONTAN - Legislație specifică
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PRODUSUL MONTAN - Condiții de înregistrare

Legislație europeană

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile

de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”

Art. 1 Produse de origine animală:

”(1) Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute de la animale din zone montane,

conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care sunt prelucrate în aceste

zone.

(2) Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute din animale crescute cel puțin în

ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute din

animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni

din zone montane.”
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PRODUSUL MONTAN - Condiții de înregistrare

Legislație europeană

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile

de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”

Art. 2 Hrana pentru animale:

”(1)...hrana destinată animalelor de fermă este considerată a proveni în principal din zone montane atunci

când proporția din rația furajeră anuală care nu poate fi produsă în zone montane, exprimată în procente de

substanță uscată, nu depășește 50 %, iar în cazul rumegătoarelor, 40 %.

(2) În cazul porcinelor, prin derogare de la alineatul (1), proporția de hrană care nu poate fi produsă în zone

montane, exprimată în procente de substanță uscată, nu trebuie să depășească 75 % din rația lor furajeră

anuală.

(3)Alineatul (1) nu se aplică hranei destinate animalelor transhumante menționate la articolul 1 alineatul (3),

dacă acestea sunt crescute în afara zonelor montane.”
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PRODUSUL MONTAN - Condiții de înregistrare

Legislație europeană

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile

de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”

Art. 3 Produse apicole:

”(1)Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor apicole, dacă albinele au colectat nectarul și
polenul doar în zone montane.

(2)Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, nu este
obligatoriu ca zahărul utilizat la hrănirea albinelor să provină din zone montane.”

Art. 4 Produse de origine vegetală:

”...mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor de origine vegetală doar dacă plantele sunt
cultivate în zone montane, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.”
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PRODUSUL MONTAN - Condiții de înregistrare

Legislație europeană

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile

de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”

Art. 5 Ingrediente:

”Atunci când sunt utilizate în produsele menționate la articolele 1 (Produse de origine animală) și 4 (Produse

de origine vegetală), următoarele ingrediente pot proveni din afara zonelor montane, cu condiția ca ele să

nu reprezinte mai mult de 50 % din greutatea totală a ingredientelor:

(a) produsele neenumerate în anexa I la tratat; și

(b) plantele aromatice, condimentele și zahărul.
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PRODUSUL MONTAN - Condiții de înregistrare

Legislație europeană

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile

de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”

Art. 6 Operațiuni de prelucrare în afara zonelor montane:

”(1)Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 ((b) în cazul

produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane.”) și de la articolul 1 alineatele

(1) și (2) din prezentul regulament, (Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute de la

animale din zone montane & Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute din animale

crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în

aceste zone ) următoarele operațiuni de prelucrare pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca

distanța față de zona montană în cauză să nu depășească 30 km:

(a) operațiunile de prelucrare pentru producția de lapte și produse lactate în instalațiile de prelucrare aflate în

funcțiune la 3 ianuarie 2013;

(b) sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor;

(c) presarea uleiului de măsline.”
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PRODUSUL MONTAN-Legislație specifică

Legislație națională

Hotărârea nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a

Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului

(UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a

mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, cu modificările ulterioare.

”Art. 2. Agenția Națională a Zonei Montane se desemnează ca autoritate competentă cu verificarea

conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de

calitate facultative "produs montan", cu înființarea și gestionarea Registrului național al produselor montane,

precum și cu verificarea respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au

obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni.”
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PRODUSUL MONTAN-Legislație specifică

Legislație națională

Hotărârea nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a

Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului

(UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a

mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, cu modificările ulterioare.

Art. 3. Verificarea pe piață a etichetării produselor care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de

calitate facultative "produs montan" se face de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului,

cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.”
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PRODUSUL MONTAN - Legislație specifică

Legislație națională

Hotărârea nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a

Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului

(UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a

mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, cu modificările ulterioare.

Art. 4. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se desemnează ca

autoritate competentă responsabilă cu autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța

alimentelor, controlul oficial al operatorilor din domeniul alimentar, precum și cu acordarea derogărilor,

potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei de stabilire a măsurilor de

aplicare privind anumite produse”.
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Cine poate obține dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative 

”PRODUS MONTAN”

Legislație națională
Conform Ordinului MADR Nr. 52/2017 cu completările ulterioare aduse de Ordinul 585/2019 privind aprobarea

Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a

menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către

operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, solicitant este:

➢ persoană fizică ce deţine atestat de producător eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea

unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, sau

➢ societăţi comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, sau

➢ persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale înregistrate în conformitate cu Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, sau

➢ cooperative agricole înregistrate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004,, sau grupuri de producători

recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, sau

➢ societăţi cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată.
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Ordinul Nr. 52/2017 cu completările ulteriooare aduse prin Ordinul 585/2019 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii

datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de

verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei

menţiuni, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 506/ din din 20 iulie 2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”:

Agenția Națională a Zonei Montane este desemnată ca autoritate competentă responsabilă cu verificarea conformităţii datelor cuprinse

în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii facultative de calitate "produs montan”.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”

REGULAMENTUL (UE) NR. 1151/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 noiembrie 2012 privind sistemele
din domeniul calității produselor agricole și alimentare:

”Art. 31 Produs montan
(1) Mențiunea „produs montan” este stabilită ca mențiune de calitate facultativă.
Această mențiune este utilizată numai pentru a descrie produse destinate consumului uman incluse în anexa I la tratat în cazul cărora:
(a) materiile prime, dar și furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone montane;
(b) în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane.”
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LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ PRIVIND 

MENȚIUNEA DE CALITATE FACULTATIVĂ ”PRODUS MONTAN”
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Menţiunea "produs montan" este stabilită ca menţiune de calitate facultativă şi este

atribuită produselor destinate consumului uman, în cazul cărora:

➢ materiile prime, dar și furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone

montane;

➢ în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane.

CE PRODUSE POT OBȚINE DREPTUL DE UTILIZARE

A MENȚIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN”?

1. Produse de origine animală

(1) Produse obținute de la animale din zone montane și care sunt prelucrate în aceste zone.

(2) Produse obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste

zone.

(3) Produse obținute din animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din zone

montane.

2. Produse apicole, dacă albinele au colectat nectarul și polenul doar în zone montane.

3. Produse de origine vegetală, doar dacă plantele sunt cultivate în zone montane.

Operațiuni de prelucrare în afara zonelor montane

Sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în

cauză să nu depășească 30 km.

CE ESTE ”PRODUSUL MONTAN”

❑ ANZM - emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan”,

conform Ordin nr. 52/2017 cu modificările și completările ulterioare.
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Ordinul Nr. 52/2017 cu completările ulterioare aduse prin Ordinul 585/2019 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor

cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a

respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu modificările și

completările ulterioare, prin:

CADRUL LEGISLATIV NAȚIONAL PRIVIND MENȚIUNEA DE CALITATE FACULTATIVĂ ”PRODUS MONTAN ”                                               

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE

Pentru punerea în aplicare a prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 1151/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din

21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare și ale REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR.

665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea

ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”, Agenția a elaborat acte normative ce au produs efecte imediate

Hotărârii nr. 506/ din din 20 iulie 2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat

(UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în

ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, elaborate și modificate prin Hotărârea Nr. 912 din 14

decembrie 2017pentru modificarea art. 2.

ANZM A INIȚIAT ȘI PUS ÎN APLICARE:

Agenția Națională a Zonei Montane este desemnată ca

autoritate competentă responsabilă cu verificarea

conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea

acordării dreptului de utilizare a menţiunii facultative de

calitate "produs montan”, conform prevederilor:



✓Depune o cerere conform

model Anexa 1 la Ordin

nr.52/2017 cu completările

ulterioare prin Ordinul nr.

585/2019 al Ministrului

MADR, la ODM (din județul

în care-și desfășoară

activitatea), însoțită de

caietul de sarcini (model

Anexa 2 la Ordinul nr.52);

✓Deschide Registrul special

de autocontrol.

”PRODUS MONTAN”

SOLICITANTUL

OFICIUL DE 

DEZVOLTARE 

MONTANĂ din 

zonă

Dacă U. nu se află în ZM,

reprezentanții ODM

resping cererea și CS.

Dacă U. se află în ZM,

reprezentanții ODM

verifică CS.

10 zile lucrătoare - termen

solicitare clarificări solicitantului

de la înregistrarea CS +

10 zile lucrătoare – termen

răspuns din partea solicitantului. NECONFORM
- Se comunică în scris

solicitantului în termen de 3 zile

lucrătoare.

CONFORM

- se verifică la fața locului

prevederile CS și din RSA – se

consemnează într-o notă de

constatare

În urma verificărilor, 

documentația ...

Nu corespunde

Corespunde:
ODM transmite ANZM

un exemplar al notei de

constatare + o copie a

CS, în termen de 5 zile

lucrătoare

Personalul cu atribuții din

cadrul ANZM emite

DECIZIA de acordare a

dreptului de utilizare a

mențiunii de calitate

facultative...

ANZM - autoritate competentă responsabilă cu elaborarea

procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în

caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare

a menţiunii de calitate facultative "produs montan", potrivit

prevederilor art. 1 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 197/2018, şi

de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale

de către operatorii economici care au obţinut dreptul de

utilizare a respectivei menţiuni, cu completarea şi

gestionarea Registrului naţional al produselor montane,

precum şi cu verificarea respectării legislaţiei europene şi

naţionale de către operatorii economici care au obţinut

dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.

CUM SE POATE OBȚINE DREPTUL DE UTILIZARE A MENȚIUNII DE CALITATE FACULTATIVE  

”PRODUS MONTAN”

✓ Înregistrează cererile în

Registrul de control al

produselor montane și

verifică documentația;

✓ Reprezentanții ODM

verifică dacă unitatea (U)

se află în zona montană;

LEGENDĂ

MADR = Ministerul Agriculturii

și Dezvoltării Rurale

ANZM = Agenția Națională a

Zonei Montane

ODM       =  Oficiul de Dezvoltare 

Montană

CS         =  Caiet de sarcini

RSA      =  Registrul special de 

autocontrol

!
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(2) Pe eticheta produselor agroalimentare înregistrate în Registrul naţional al

produselor montane se inscripţionează central, sub denumirea produsului,

menţiunea de calitate facultativă "produs montan" şi poziţia în registru.

Art. 91*) - (1) Produsele care sunt înregistrate cu menţiunea de calitate facultativă "produs

montan" se marchează cu un logo naţional.

(2) Reprezentarea grafică şi descrierea logoului naţional sunt prezentate în anexa nr. 10.

(3) Logoul naţional este proprietatea exclusivă a Agenţiei Zonei Montane, aceasta având

drepturile stabilite de lege.

(4) Agenţia Zonei Montane asigură gestiunea logoului naţional.

(5) Drepturile cu privire la logoul naţional pot fi transmise în condiţiile legii.

(6) Folosirea logoului naţional fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta

procedură se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Logoul "produs montan" este utilizat exclusiv pe etichetele produselor care

îndeplinesc cerinţele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, Regulamentul

delegat (UE) nr. 665/2014 şi în prezenta procedură.

Ordinul nr. 49 din ianuarie 2019 modifică Ordinul nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii

de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării

dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a 

respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut

dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, care prevede la art. 9 alin. (2), următoarele:

S-A STABILIT UN LOGO PENTRU PRODUSUL MONTAN

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
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Art. 9 - (1) Produsul agroalimentar se etichetează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 din 25 octombrie 2011 privind

informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale

Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei

1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a

Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.
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