
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE 

 
 

Către membrii Comitetului de Masiv pentru Grupa de Munți Apuseni 
 

INVITAȚIE – 03.09.2022, ora 11 
 
 

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A COMISIILOR DE SPECIALITATE - CM Apuseni 
 
 

Stimați colegi, 
  

Vă invit în data de 03.09.2022, ora 11, la ședința de lucru a 
Comitetului de Masiv Apuseni, ședință ce va avea ca subiect principal 
constituirea comisiilor de specialitate pentru următoarele domenii: 

a) agricultură şi dezvoltare rurală; 
b) protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii; 
c) silvicultură, cinegetică şi gospodărirea apelor; 
d) infrastructură montană; 
e) educaţie montană; 
f) inovare şi cercetare; 
g) turism. 
 
Ședința se va desfășura fizic, în localitatea Albac, jud. Alba în sala 

de consiliu a Primăriei Albac. 
 
De asemenea, vă propun spre dezbatere și câteva subiecte conform 

agendei de lucru atașate. 
 
Vă mulțumesc pentru disponibilitate și vă rog să confirmați 

participarea dumneavoastră pe adresa de mail: 
marcela.marc@anzm.gov.ro sau la telefon: 0728878912 -Marcela Marc, 
0740081091 Silviu Ponoran. 

 
 
Cu stimă, 
 
 

Silviu Ponoran 
 

Președinte al Comitetului de Masiv Apuseni 
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE 

Comitetul de Masiv pentru Grupa de Munți APUSENI 
 
 
 
 

 

AGENDĂ DE LUCRU - ȘEDINTĂ  -  

03.09.2022, ORA 11                                                                     

11.45 Înregistrare / CONECTARE participanți 

Lucrări în plen 

12.00 Deschiderea ședinței 

12.15 Propuneri pentru constituirea comisiilor, propuneri membri Comitet și 
specialiști invitați pentru comisiile de specialitate stabilite și supunerea 
la vot a componenței acestora, dacă se vor definitiva 
 

12.45 Propunerea și votarea coordonatorilor comisiilor de specialitate – 
membri de drept ai Comitetului de Masiv 

13.00 Propuneri privind modalitatea de lucru a comisiilor de specialitate, a 
Comitetului de Masiv 
 

13.15 Teme de interes pentru dezbaterile din cadrul Comitetului: 

• Reglementarea circulației cu mijloacele motorizate în zona 

montană, arii protejate 

• Legea muntelui 

• Solutii pentru protejarea fermierilor și turiștilor (urși, câini de 

stână etc.) 

• Promovarea zonei montane și a produselor montane 

• Anii Drumetiei – promovarea proiectului/exemplu de bună 

practică  

• Rute gastronomice locale 

 

14.00 • Propuneri & sugestii din partea membrilor și a invitaților 

• Prezentarea concluziilor 

• Închiderea lucrărilor și stabilirea datei pentru următoarea 

întâlnire 

  

 

 

 

 


