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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

AGENŢIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE 

 

 
 

                        
  Vatra Dornei 
  Nr. 649 /21.02.2022 

 
Către  Primăria comunei BRETEA ROMÂNĂ 

 

În atenția domnului Primar Răzvan Ciprian IONESCU-GRUIA 

         

Ref.: Via Transilvanica - Oportunități de dezvoltare rurală și promovare a patrimoniului 
cultural și natural 
 
Stimate domnule primar, 
 

”Via Transilvanica – drumul care unește” este un proiect care dorește să pună în 
valoare patrimoniul cultural și natural al României în beneficiul comunităților din zonele 
străbătute, al turismului românesc și al dezvoltării durabile, având efecte pozitive și de 
durată în dezvoltarea comunităților locale.  

 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională a Zonei Montane - 

ANZM, a încheiat în anul 2021 un protocol de colaborare cu Asociația Tășuleasa Social, 
organizația care a inițiat  și dezvoltă acest proiect. 

 
Protocolul are ca scop cooperarea, susținerea și schimbul reciproc de informații în 

vederea realizării, sprijinirii și susținerii de acțiuni/campanii de conștientizare și informare a 
cetățenilor în vederea promovării proiectului Via Transilvanica, alături de produsele 
înregistrate pe scheme de calitate europene sau naționale, respectiv “Produs Montan“, 
“Produs Tradițional“, Denumire de Origine Protejată, Indicație Geografică Protejată, 
produsele ecologice, produsele locale și serviciile Punctelor Gastronomice Locale care pot fi 
regăsite pe acest traseu. Traseul de peste 1000 de km, care unește nord-estul cu sud-vestul 
țării, trece și prin localități din comunitatea dvs. și poate constitui o oportunitate majoră 
pentru dezvoltarea ofertei de produse și servicii destinate turiștilor care parcurg Via 
Transilvanica.  

 
Din acest motiv vă adresăm rugămintea de a informa cetățenii despre sprijinul gratuit 

oferit de ANZM pentru: 

• Certificarea produselor agroalimentare pe schema de calitate ”Produs montan”, în cazul 
producătorilor situați în zona montană.  
”Produs montan” este o schemă de calitate europeană, gestionată la nivel național de 
ANZM, prin structurile teritoriale din întreaga zonă montană, fiind ușor accesibilă 
producătorilor. 
Recunoașterea originii montane a produselor aduce un plus de valoare acestora, cererea 
drumeților care parcurg Via Transilvanica pentru produse alimentare de calitate 
recunoscută și certificată fiind în continuă creștere.  

• Înființarea de Puncte Gastronomice Locale, locuri de servire a mesei în care turiștii pot 
consuma preparate locale, obținute după rețete tradiționale, din materii prime din 
gospodăria proprie sau din alte surse de aprovizionare din zonă.  
În vederea dezvoltării ofertei de servicii gastronomice, ANZM organizează cursuri gratuite 
pentru persoanele care deservesc Punctul Gastronomic Local, atestatele eliberate 
participanților fiind recunoscute de Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea 
înregistrării activității Punct Gastronomic Local de către PFA, ÎI, ÎF. 
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De asemenea, vă rugăm să ne oferiți sprijinul necesar în vederea organizării unor 
întâlniri ale reprezentanților ANZM cu persoanele din comunitatea dvs., interesate de 
dezvoltarea celor mai accesibile forme de servicii turistice, respectiv Punctele Gastronomice 
Locale și ”camere de închiriat în scop turistic”, precum și de punerea în valoare a produselor 
locale.  

 
În textul mesajului transmis prin poșta electronică regăsiți legăturile active cu paginile 

web în care sunt prezentate detalii legate de cele prezentate. 
 
Apreciem că proiectul Via Transilvanica este o oportunitate de punere în valoare a 

potențialului economic, social și cultural al zonei dvs., creșterea veniturilor din turism și din 
vânzarea produselor locale fiind un factor de dezvoltare sustenabilă a comunității locale.  

 
Pentru mai multe informații vă comunicăm datele de contact ale reprezentantului 

Agenției Naționale a Zonei Montane în județul dvs. respectiv d-na. Valerica IONESCU-GRUIA 
consilier superior la Oficiul de Dezvoltare Montană NR. 21 Hunedoara, tel. 0761629072 email 
valerica.ionescu@azm.gov.ro și vă asigurăm de întreg sprijinul nostru.  

 
 

 
 
Cu deosebită considerație, 
 

Director general 
 

Veronica ŢARAN BACIU 
 

 


