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ATENȚIE: Nu pot fi considerate produse montane 
decât produsele care sunt certificate montan. 

Produsele montane 
Sunt doar acele produse certificate montan

Contact: Ioan Sebastian Brumă
sebastianbruma1978@gmail.com
0745 908 021 

Un produs montan este acela pentru obținerea căruia 
materiile prime, dar și furajele pentru animalele de fermă 
provin, în principal, din zone montane, iar în cazul 
produselor prelucrate, prelucrarea are loc tot în zone 
montane.

Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată 
produselor de origine animală, vegetală sau apicolă, 
care sunt obținute în zonele montane și care sunt 
prelucrate în arealul montan.

Pentru a fi siguri că un produs este 
montan, urmăriți această siglă, 
obligatorie pentru produsele 
certificate montan. 

Produsele certificate montan din România pot fi 
găsite și în Catalogul produselor alimentare 
certificate, la care puteți avea acces prin instalarea 
următoarelor aplicații:

APP Store Google Play



www.cities2030.eu Consolidarea orașelor ca agenți ai 
transformării sistemelor alimentare 

Proiect Orizont 2020

Obiectivul Proiectului Cities 2030 
Principalul obiectiv al proiectului CITIES2030 este 
acela de a contribui la dezvoltarea unui sistem 
alimentar urban eficient la provocările viitorului. 

În acest sens, proiectul se angajează să contribuie la 
transformarea și restructurarea modului în care se 
produce, transportă, consumă și reciclează produsele 
alimentare.  

Viziunea proiectului constă în conectarea lanțurilor 
alimentare scurte de aprovizionare, prin crearea unui 
cadru de colaborare între orașe, regiuni, consumatori, 
producători, mediul academic și reprezentanții 
administrației publice locale, regionale și naționale. 

Proiectul CITIES2030 încurajează implicarea activă a 
cetățenilor, provocându-i să se transforme din simpli 
consumatori pasivi în agenți motivați care 
promovează un stil de viață sănătos și prietenos cu 
mediul înconjurător. 

Crearea de sisteme alimentare 
rezistente și sustenabile, în acord 
cu strategia FOOD2030

Acest proiect a primit finanțare prin programul 
european de cercetare și inovare Orizont 2020, 
contract 101000640. 

Contact: Codrin Dinu Vasiliu
codrindinuvasiliu@gmail.com 


