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Începând cu anul 2018,
Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa
Alimentelor a creat posibilitatea de înființare și
autorizare a Punctelor
Gastronomice Locale.
Această inițiativă se
adresează pensiunilor
care nu au autorizată
unitatea de servire a mesei
sau pentru tur operatorii
care vor să ofere o masă la
localnici.
Scopul acestor Puncte Gastronomice
Locale este de a aduce mai aproape
de vizitatori bucătăria tradițională,
cu produse naturale, preparate după
rețete de familie, cu ingrediente
sănătoase. Practic, localnicii invită la
masa lor musafirii veniți în vacanță
în sat. Pe de altă parte, din papucii
localnicilor, aceaste puncte au
potențialul de a reprezenta o sursă
de venit importantă pentru aceștia.

Ce sunt aceste
Puncte Gastronomice
Locale?

Puncte Gastronomice
Locale în sudul
Munților Făgăraș

Cum autorizezi un
Punct Gastronomic
Local?

Este foarte important de știut
că aceste puncte gastronomice
locale se constituie într-o formă
de organizare juridică (Asociaţie
Familială, Persoană Fizică Autorizată
sau Societate Comercială). Acestea
servesc un meniu zilnic cu o gamă de
sortimente restrânsă, specifică zonei
în care îşi desfăşoară activitatea,
având la bază alimente preparate
numai de către proprietar sau
membrii familiei acestuia, iar starea
de sănătate a acestora trebuie să fie
verificată periodic.

Zona Munților Făgăraș este una
dintre cele mai bogate din punct
de vedere natural și cultural din
România, care are potențialul de a
oferi experiențe fabuloase turiștilor
care poposesc în zonă, fie că vorbim
despre natura sălbatică unică
în Europa, fie că vorbim despre
modul în care viața oamenilor este
croită având la bază moștenirea
vieții muntene din satele sudice ale
Făgărașilor.

Cei care doresc
dezvoltarea unui astfel de
Punct Gastronomic Local
trebuie sa urmeze o serie
de pași în acest sens.

Practic, meniul punctelor
gastronomice este diferit de cel al
restaurantelor. Punctul gastronomic
local va avea un meniu zilnic cu cel
mult 2 feluri de ciorbe sau supe, 2
feluri principale și, eventual, 2 feluri
de desert. Va fi obligatoriu preparat
şi servit în decursul aceleiaşi zile.
Metodele de preparare ale meniului
vor fi pe cât posibil tradiţionale,
respectându-se condiţiile de igienă în
momentul preparării.
FOARTE IMPORTANT
Prima condiţie, având în vedere că
aceste tipuri de activităţi depăşesc
cadrul consumului privat, este
necesară obţinerii documentului
de înregistrare sanitar-veterinară
şi pentru siguranţa alimentelor, în
conformitate cu Ordinul ANSVSA
nr. 111/2008.

În acest an, Fundația Conservation
Carpathia, la invitația factorilor
interesați din zonă, a început o serie
de acțiuni care să vină în sprijinul
localnicilor de a pune bazele
primelor Puncte Gastronomice
Locale din sudul Munților Făgăraș.
Facilitarea acestui demers s-a
concretizat prin organizarea
împreună cu Centrul de Informare
Turistică Dâmbovicioarea de întâlniri
de informare cu persoanele din
comunitatea locală, cu participarea
reprezentanților DSVSA Argeș și de
la Agenția Zonelor Montane. Tot în
parteneriat cu Centrul de Informare
turistică s-a organizat și un curs de
igienă pentru persoanele interesate
de autorizare, la care au participat
peste 30 de persoane.

Completarea unei cereri tip (poate
fi accesată şi de pe website-ul www.
ansvsa.ro, sau la sediul DSVSA-urilor
judeţene).

Dosarul depus pentru obţinerea
înregistrării sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor trebuie
să conţină şi:
• schiţa locului de producere a
alimentelor;
• copie după certificatul constatator
eliberat de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului;
• copie după actul de identitate.

Inspectorii DSVSA judeţene vor
efectua o vizită la locul de preparare
al alimentelor, unde vor efectua
evaluarea unităţii, dacă aceasta
corespunde normelor generale
pentru acest tip de activitate,
stipulate în anexa II, Cap. III din Reg.
CE 852/2004. În caz contrar, se vor
notifica proprietarului deficienţele
constatate, precum şi termenele de
remediere (vezi Reg. CE 852/2004).
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