
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE

Pentru a veni în sprijinul producătorilor din zona montană,  a fost instituită 
schema de calitate europeană ”Produs Montan”, un sistem aplicabil 
mențiunilor de calitate facultative, care ajută producători să comunice pe 
piața internă, caracteristicile sau proprietățile date de teritoriul de origine, 
care oferă valoare adăugată propriilor produse agricole.

Produsele care poartă mențiunea ”Produs Montan”, sunt produse 
destinate consumului uman, obținute din materii prime provenite din zona 
montană și prelucrate în zona montană, care oferă consumatorilor opțiunea 
de a consuma o hrană sănătoasă provenită dintr-un teritoriu cu poluare 
redusă, unde se practică în principal o agricultură extensivă, durabilă, în 
echilibru cu mediul înconjurător.

Principiile care stau la baza mențiunii de calitate ”Produs Montan” sunt:

“Calitatea produselor nu poate fi disociată de caracteristicile teritoriilor”, 

“Calitatea produselor de munte este legată de gestionarea producției în 
echilibru cu condițiile şi resursele montane locale naturale“, 

“Producția şi ansamblul etapelor de transformare ale produselor sunt 
situate în zona montană şi sunt « legate » de teritoriu“.

Agenția Națională a Zonei Montane este autoritatea competentă care 
gestionează schema de calitate ”Produs Montan” la nivel național.

Procedura de înregistrare a produselor pe schema de calitate “Produs 
Montan“ este realizată integral de către Agenția Națională a Zonei Montane, 
este gratuită și reprezintă un sprijin acordat de statul român producătorilor 
din zona montană.

Arealul pentru care se aplică schema de calitate “Produs Montan“ este 
zona delimitată conform Ordinului nr. 97/1332/2019 și cuprinde 948 de 
localități.

Iunie 2021 – 685 de producători - 2135 de produse românești înregistrate pe 
schema de calitate europeană ”Produs Montan”.

Ce este ”Produsul Montan”?
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§ Produse de origine animală procesate sau neprocesate
l Produse obținute de la animale din zona montană și care sunt 

prelucrate în această zonă.
l Produse obținute de la animale crescute cel puțin în ultimele două 

treimi ale vieții lor în zona montă, dacă produsele sunt prelucrate în 
această zonă.

l Produse obținute din animale transhumante, crescute cel puțin o 
pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din zona 
montană.

§ Produse apicole, dacă albinele au colectat nectarul și polenul în zona 
montană.

§ Produse de origine vegetală procesate sau neprocesate, dacă 

plantele provin din zona montană.

Operațiuni de prelucrare în afara zonei montane
Sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor pot avea loc în 
afara zonei montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în cauză 
să nu depășească 30 km.
Mențiunea “Produs Montan“ nu se aplică băuturilor spirtoase, vinurilor 
aromatizate și produselor vitivinicole, cu excepția oțeturilor din vin.

ź Solicitantul va depune/transmite electronic o documentație la sediul 

Oficiului de dezvoltare montană de care aparține, care va cuprinde o 

cerere însoțită de caietul de sarcini și documentele justificative.

ź Oficiile de dezvoltare montană înregistrează cererile în Registrul de 

control al produselor montane și verifică caietul de sarcini precum și 

documentele justificative.

ź În cazul în care sunt îndeplinite criteriile schemei de calitate, 

personalul cu atribuții din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane 

emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de 

calitate facultative „Produs Montan”, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la primirea documentației și înregistrează produsul în Registrul Național al 

Produselor Montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial al 

Agenției Naționale a Zonei Montane și al Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale.

Toate informațiile privind procedura de acordare a mențiunii de calitate 

facultative ”Produs Montan” și produsele înregistrate pe schema de calitate 

”Produs Montan” se regăsesc pe site-ul  și platforma digitală  www.azm.gov.ro

www.produsmontan.ro. 

Toate produsele înregistrate pe scheme de calitate la nivel național se 

regăsesc si pe platforma , operată de AFIR. cpac.afir.infoConform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nr.52/2017,  cu 

modificările ulterioare, beneficiarii pot fi:

ź persoane fizice care deţin atestat de producător eliberat în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 145/2014;

ź societăţi comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăţilor 

comerciale nr. 31/1990; 

ź persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 

înregistrate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;

ź 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;

ź societăţi cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, republicată; 

ź obştile şi composesoratele înfiinţate în baza dispoziţiilor Legii nr. 1/2000;

ź asociaţii, fundaţii, federaţii ce desfăşoară activităţi agricole, constituite în baza 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.  

Cine are dreptul de utilizare a mențiunii 
de calitate facultative ”Produs Montan”?

Ce produse pot obține dreptul de utilizare a mențiunii 
de calitate facultative ”Produs Montan”

Etapele dobândirii dreptului de utilizare a mențiunii 
de calitate facultative ”Produs Montan”

Produsul montan se etichetează în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 1169 din 25 octombrie 2011  privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Pe eticheta produselor montane înregistrate în Registrul Naţional al 

Produselor Montane (RNPM) se inscripţionează central, 

sub denumirea produsului, menţiunea de calitate 

facultativă „Produs Montan" şi poziţia din RNPM.

Produsele care sunt înregistrate cu menţiunea de calitate 

facultativă „Produs Montan" se marchează cu un logo 

naţional.

Etichetarea și comercializarea Produselor Montane


