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 SESIUNI DEPUNERE PROIECTE ÎN DERULARE

Reamintim că următoarele sesiuni de depunere proiecte sunt încă în derulare:

sM 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafeţe împădurite, termen depunere: 13
decembrie 2019
sM 4.2 GBER MINIMIS - Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea
implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor
agricole în vederea obținerii de produse neagricole, termen depunere: 31
decembrie 2019;
sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, termen de depunere: 31
decembrie 2019;
sM 4.2a - Investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul
pomicol, termen depunere: 31 ianuarie 2020;
sM 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de
Acțiune Locală - componentele A și B, termen depunere: 31 ianuarie 2020

 LANSAREA CELEI DE A 3A SESIUNI SERVICII DE SILVOMEDIU, CLIMATICE ȘI
CONSERVAREA PĂDURILOR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale are în vedere lansarea celei de a 3-a sesiuni
de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat ”Servicii de
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” în perioada 2 martie – 15 mai
2020.

Pentru identificarea terenurilor forestiere și elaborarea dosarului tehnic, potențialii
beneficiari se pot adresa experților de la centrele județene APIA, precum și experților
Gărzii Forestiere (GF), atât în perioada premergătoare sesiunii (lunile decembrie,
ianuarie și februarie) cât și pe parcursul acesteia.
Dosarul tehnic nu poate fi depus la GF, în vederea avizării, mai târziu de 30 aprilie 2020.

INFORMAȚII UTILE
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Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe
unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale)
de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de
5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate
de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de
ajutor de stat:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește
38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament,
Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru
care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se
solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai
împreună cu Pachetul1)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat
este de 100%.
Informațiile integrale aici 
Foto: Robert Balog/Pixabay

 ÎNCHIDERE SESIUNE DEPUNERE PROIECTE SUBMĂSURA 1.2

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a
propunerilor de proiecte aferente Apelului de propuneri de proiecte nr.1 /2018 „Acțiuni de
informare pentru fermieri”, în cadrul submăsurii 1.2 „Sprijin pentru activități
demonstrative și acțiuni de informare” din programul Național de Dezvoltare Rurală 2014
– 2020.
Sesiunea cu depunere continuă de propuneri de proiecte a fost lansată în data de
09.08.2018 și a avut o alocare financiară de 12.813.333 Euro.

 EDIȚIE NOUĂ A NEWSLETTERULUI EIP AGRI ÎN ROMÂNĂ

EDIȚIE NOUĂ A NEWSLETTERULUI EIP AGRI ÎN ROMÂNĂ
Pe siteul rndr.ro - secțiunea PEI AGRI, cât și pe siteul eip-agri – secțiunea newsletter, a
fost publicat noul număr (75) al newsletterului EIP-AGRI, în limba română.
Din cuprins:
Măsurarea funcțiilor solului ,

Îmbunătățirea rezistenței culturiilor de orez ,

Protejarea producției de fructe față de îngheț 
și alte subiecte de interes

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=68db0c3660&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=74c17812f7&e=157868eaf0
http://rndr.ro/
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Versiunea în limba română poate fi consultată aici și aici

  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA CONTEAZĂ

Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală la
preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați
chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și
vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.

Click aici

 CEA DE A 9A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI TEMATIC SATE INTELIGENTE ENRD

 
În perioada 19-20 noiembrie, în Finlanda s-a desfășurat cea de 9a întâlnire a Grupului
tematic ENRD Sate Inteligente.
 
Discuțiile din cadrul atelierelor de lucru au vizat tematici precum:

Stadiul conceptului sate inteligente la nivel european
Cadrul de implementare la nivel național (Finlanda)
Dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale
Impactul politicilor publice europene asupra comunităților rurale
Perioada de programare 2021-2027;
Elaborarea Planurilor Strategice PAC și a strategiilor pentru sate inteligente

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=ccfc058a84&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=953a10b6ef&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=d06576501b&e=157868eaf0
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Evenimentul a inclus, pe parcursul celor 2 zile, vizite de studiu la câteva proiecte de
dezvoltare inteligentă (responsabilă și durabilă) din satele Vähikkälä și Teuro-Kuuslammi,
situate la circa 100 km de capitala Finlandei.

Proiectele vizează îmbunătățirea condițiilor de viață, dezvoltarea serviciilor publice și a
antreprenoriatului local, conservarea patrimoniului cultural local. Toate proiectele conduc
la dezvoltarea potențialului zonei și a condițiilor de trai pentru locuitori și turiști. Finațarea
proiectelor a fost realizată prin LEADER și infrastructură rurală.
Mai multe informații despre eveniment și prezentările susținute aici.

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=034a610c3f&e=157868eaf0


03.12.2019 Gmail - Newsletter RNDR 11/2019 📨

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1651906556136099419&simpl=msg-f%3A165190… 6/23

 CONSULTARE PUBLICĂ SCHEME DE CALITATE

Comisia Europeană a lansat în 4 noiembrie a.c. o consultare publică privind legislația din
domeniul politicii de calitate a UE, respectiv indicațiile geografice (IG), denumirile de
origine protejate (DOP) și specialitățile tradiționale garantate (TSG).

Chestionarul poate fi accesat la: http://bit.ly/GIs-TSGP-Survey
 
Consultarea publică este disponibilă în toate limbile oficiale ale UE și este deschisă pentru o
perioadă de 12 săptămâni, în intervalul 04.11.2019 - 27.01.2020.
Consultare vizează publicul larg și părțile interesate, cum ar fi producătorii, procesatorii,
autoritățile publice naționale responsabile de punerea în aplicare a legislației europene și
cercetătorii.
Scopul este de a colecta reacții cu privire la înțelegerea și percepția schemelor de calitate
ale UE, în contextul unei evaluări generale a schemelor de calitate.
Mai multe informații aici .

 CONSILIUL AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT 18/11/2019 

În cadrul unei sesiuni publice, Consiliul a desfășurat un schimb de opinii privind aspectele

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=a521ee3e2d&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=59455acee2&e=157868eaf0
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legate de mediu și de climă ale politicii agricole comune (PAC) post-2020.
 
Miniștrii s-au axat, în special, pe o propunere a președinției menită să crească nivelul de
ambiție în materie de mediu al PAC post-2020, precum și flexibilitatea acesteia prin crearea
unei cote comune unice de finanțare pentru obiectivele de mediu și cele climatice.
 
Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor actuale.
În calitate de factori de decizie, trebuie să le oferim agricultorilor din UE instrumentele și
resursele adecvate pentru ca aceștia să joace un rol-cheie în ceea ce privește protejarea
mediului, precum și în durabilitatea pe termen lung a propriilor întreprinderi-Jari Leppä,
ministrul agriculturii și silviculturii al Finlandei și președintele Consiliului.

 
Comisia a prezentat Consiliului propunerile sale cu privire la normele tranzitorii în domeniul
PAC. Respectivele propuneri, adoptate la 31 octombrie 2019, au obiectivul de a garanta
certitudinea și continuitatea acordării de sprijin fermierilor europeni în anul 2021, precum și
de a permite continuarea transferului de fonduri între piloni în anul 2020.
Mai multe detalii aici .
Sursă foto: Uniunea Europeană

 TÂRGUL DE PRODUSE AGRO ALIMENTARE  LA MADR

EVENIMENTE NAȚIONALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=5111a5c2d0&e=157868eaf0
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Ministrul Adrian Oros a deschis oficial în data de 29 noiembrie 2019, târgul dedicat
Zilei Naționale a României - „Mâncăm și trăim românește”, ocazie cu care a
înmânat grupurilor aplicante dovada înregistrării în Registrul Denumirilor de
Origine Protejate și al Indicațiilor Geografice Protejate pentru cele două produse
recent recunoscute, ”Cârnați de Pleșcoi” și ”Telemea de Sibiu”.
 

De asemenea, ministrul a precizat că la acest moment există 727 de produse
tradiționale înregistrate pe scheme de calitate românești și 7 înregistrate pe
scheme europene, iar alte 4 produse se află deja în proces de verificare la
Comisia Europeană: cașcavalul de Săveni - IGP (Indicație Geografică Protejată),
salata cu icre de știucă de Tulcea - IGP (Indicație Geografică Protejată), salata
tradițională cu icre de crap - STG (Specialitate Tradițională Garantată), plăcinta
dobrogeană – IGP (Indicație Geografică Protejată).
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Alături de Emil-Florian Dumitru - Secretar de Stat, ministrul Adrian Oros a vizitat
standurile expozanților de la sediul MADR, mulțumindu-le producătorilor români
pentru activitatea pe care o desfășoară și pentru calitatea produselor oferite
consumatorilor.
 

Târgul s-a desfășurat în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, în curtea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Mai multe informații aici .

  ÎNTÂLNIRE DE LUCRU LA SEDIUL MADR PRIVIND REGISTRELE GENEALOGICE
 

În data de 26 noiembrie 2019, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
a avut loc întâlnirea cu unele asociații conducătoare de Registre Genealogice și care
efectuează Controlul Oficial al Producțiilor (COP), în vederea discutării problemelor
legate de aplicarea prevederilor privind HG 1179, privind acoperirea costurilor
administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și
costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice.

Ministrul Nechita-Adrian Oros a evidențiat rolul și scopul asociațiilor de a maximiza
performanțele productive realizate în urma ameliorării și de a utiliza corect și eficient
fondurile alocate.

De asemenea, ministrul consideră necesară îmbunătățirea serviciilor oferite de către
asociații, astfel încât acestea să beneficieze de o încredere sporită în rândul
fermierilor.  Totodată, ministrul a subliniat importanța sprijinirii fermierilor autentici
care practică agricultura de generații.

În urma discuțiilor s-a agreat organizarea de întâlniri între experți ANZ, MADR și
asociațiile conducătoare de Registre Genealogice care efectuează lucrări de COP
pentru discutarea activităților și măsurilor viitoare ce se impun în acest sector.

Mai multe detalii aici .

  ÎNTÂLNIRE DE LUCRU CU SECTORUL DE CREȘTERE A SUINELOR 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=de3c40f137&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=7bc10552d7&e=157868eaf0
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În data de 20 noiembrie, la inițiativa MADR a avut loc întâlnirea de lucru privind
problemele din sectorul creșterii suinelor.

La reuniunea au participat secretarul de stat Florian-Emil Dumitru, directori ai
direcțiilor de specialitate din cadrul MADR, precum și reprezentanți ai sectorului:
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România, Asociația Crescătorilor și
Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România, Asociația Fermierilor cu
Investiții în Sectorul Suin, Asociația Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița și
Bazna.

Ministrul a subliniat importanța întocmirii unui plan de acțiuni concrete care să fie
prezentate Comisiei Europene pentru a reuși recunoașterea stingerii focarelor de Pestă
Porcină Africană (PPA) în anumite județe din țară, cât și necesitatea unei mai bune
cooperări interinstituționale pentru a eficientiza măsurile de prevenție și combatere a
PPA.

Recomandarea unanimă a celor prezenți a fost aceea de intensificare a aplicării
normelor de biosecuritate precum și creșterea gradului de informare a populației, prin
conștientizare și responsabilizare.

Un factor foarte important în prevenirea răspândirii bolii îl reprezintă intensificarea
acțiunilor de control în ceea ce privește mișcarea animalelor. 

Mai multe detalii aici .

Rețeaua EIP AGRI (engleză)
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
Rețeaua EIP-AGRI (română)
Serviciul de Evaluare ENRD
Rețeaua Rurală a Scoției
Rețeaua Rurală a Țării Galilor (Wales)
Rețeaua Rurală Spania
Broadband Europe

Arhiva newsletter Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală română (RNDR).
Edițiile anterioare ale newsletterului RNDR pot fi consultate aici .

Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR în urma participării la
evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra
evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.

CALENDAR

NEWSLETTER ALTE REȚELE
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10 decembrie 2019

ENRD LEADER Thematic

Lab on Climate Change

Mitigation and Adaptation

Brussles - Belgium

detalii aici...

16 decembrie 2019

A 6a întâlnire a Adunării

Generale a Rețelelor

Rurale

Bruxelles - Belgia

detalii aici...

10 decembrie 2019

Conferința națională

RNDR

Sinaia - România

detalii aici...

16 decembrie 2019

Întâlnirea Rețelei Rurale

din Georgia

Tiblisi - Georgia

 

-

11-12 decembrie  2019

Stadiul și impactul

Programelor de

Dezvoltare Rurală -

evaluări raportate în RAI

2019

Sevilla - Spania

detalii aici...

-

-

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

(RNDR)

Contact:

E-mail: rndr@madr.ro

Website: www.rndr.ro

Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163,

București

Tel.: 021 307 23 91,

        021 307 86 24

Fax: 021 307 86 06

Copyright © 2019, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro
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 SESIUNI DEPUNERE PROIECTE ÎN DERULARE

Reamintim că următoarele sesiuni de depunere proiecte sunt încă în derulare:

sM 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafeţe împădurite, termen depunere: 13
decembrie 2019
sM 4.2 GBER MINIMIS - Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea
implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor
agricole în vederea obținerii de produse neagricole, termen depunere: 31
decembrie 2019;
sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, termen de depunere: 31
decembrie 2019;
sM 4.2a - Investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul
pomicol, termen depunere: 31 ianuarie 2020;
sM 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de
Acțiune Locală - componentele A și B, termen depunere: 31 ianuarie 2020

 LANSAREA CELEI DE A 3A SESIUNI SERVICII DE SILVOMEDIU, CLIMATICE ȘI
CONSERVAREA PĂDURILOR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale are în vedere lansarea celei de a 3-a sesiuni
de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat ”Servicii de
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” în perioada 2 martie – 15 mai
2020.

Pentru identificarea terenurilor forestiere și elaborarea dosarului tehnic, potențialii
beneficiari se pot adresa experților de la centrele județene APIA, precum și experților

INFORMAȚII UTILE
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Gărzii Forestiere (GF), atât în perioada premergătoare sesiunii (lunile decembrie,
ianuarie și februarie) cât și pe parcursul acesteia.
Dosarul tehnic nu poate fi depus la GF, în vederea avizării, mai târziu de 30 aprilie 2020.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe
unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale)
de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de
5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate
de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de
ajutor de stat:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește
38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament,
Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru
care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se
solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai
împreună cu Pachetul1)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat
este de 100%.
Informațiile integrale aici 
Foto: Robert Balog/Pixabay

 ÎNCHIDERE SESIUNE DEPUNERE PROIECTE SUBMĂSURA 1.2

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a
propunerilor de proiecte aferente Apelului de propuneri de proiecte nr.1 /2018 „Acțiuni de
informare pentru fermieri”, în cadrul submăsurii 1.2 „Sprijin pentru activități
demonstrative și acțiuni de informare” din programul Național de Dezvoltare Rurală 2014
– 2020.
Sesiunea cu depunere continuă de propuneri de proiecte a fost lansată în data de
09.08.2018 și a avut o alocare financiară de 12.813.333 Euro.

 EDIȚIE NOUĂ A NEWSLETTERULUI EIP AGRI ÎN ROMÂNĂ

EDIȚIE NOUĂ A NEWSLETTERULUI EIP AGRI ÎN ROMÂNĂ
Pe siteul rndr.ro - secțiunea PEI AGRI, cât și pe siteul eip-agri – secțiunea newsletter, a
fost publicat noul număr (75) al newsletterului EIP-AGRI, în limba română.
Din cuprins:
Măsurarea funcțiilor solului ,

Îmbunătățirea rezistenței culturiilor de orez ,

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=15cb3b74d3&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=74a208110a&e=157868eaf0
http://rndr.ro/
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Protejarea producției de fructe față de îngheț 
și alte subiecte de interes
 
Versiunea în limba română poate fi consultată aici și aici

  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA CONTEAZĂ

Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală la
preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați
chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și
vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.

Click aici

 CEA DE A 9A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI TEMATIC SATE INTELIGENTE ENRD

 
În perioada 19-20 noiembrie, în Finlanda s-a desfășurat cea de 9a întâlnire a Grupului
tematic ENRD Sate Inteligente.
 
Discuțiile din cadrul atelierelor de lucru au vizat tematici precum:

Stadiul conceptului sate inteligente la nivel european
Cadrul de implementare la nivel național (Finlanda)
Dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale
Impactul politicilor publice europene asupra comunităților rurale
Perioada de programare 2021-2027;
Elaborarea Planurilor Strategice PAC și a strategiilor pentru sate inteligente

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=7eb0a96525&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=e66cd2a2e9&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=ceb39c7463&e=157868eaf0
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Evenimentul a inclus, pe parcursul celor 2 zile, vizite de studiu la câteva proiecte de
dezvoltare inteligentă (responsabilă și durabilă) din satele Vähikkälä și Teuro-Kuuslammi,
situate la circa 100 km de capitala Finlandei.

Proiectele vizează îmbunătățirea condițiilor de viață, dezvoltarea serviciilor publice și a
antreprenoriatului local, conservarea patrimoniului cultural local. Toate proiectele conduc
la dezvoltarea potențialului zonei și a condițiilor de trai pentru locuitori și turiști. Finațarea
proiectelor a fost realizată prin LEADER și infrastructură rurală.
Mai multe informații despre eveniment și prezentările susținute aici.

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=256861fa33&e=157868eaf0
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 CONSULTARE PUBLICĂ SCHEME DE CALITATE

Comisia Europeană a lansat în 4 noiembrie a.c. o consultare publică privind legislația din
domeniul politicii de calitate a UE, respectiv indicațiile geografice (IG), denumirile de
origine protejate (DOP) și specialitățile tradiționale garantate (TSG).

Chestionarul poate fi accesat la: http://bit.ly/GIs-TSGP-Survey
 
Consultarea publică este disponibilă în toate limbile oficiale ale UE și este deschisă pentru o
perioadă de 12 săptămâni, în intervalul 04.11.2019 - 27.01.2020.
Consultare vizează publicul larg și părțile interesate, cum ar fi producătorii, procesatorii,
autoritățile publice naționale responsabile de punerea în aplicare a legislației europene și
cercetătorii.
Scopul este de a colecta reacții cu privire la înțelegerea și percepția schemelor de calitate
ale UE, în contextul unei evaluări generale a schemelor de calitate.
Mai multe informații aici .

 CONSILIUL AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT 18/11/2019 

În cadrul unei sesiuni publice, Consiliul a desfășurat un schimb de opinii privind aspectele

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=ed01b8337a&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=87015637ea&e=157868eaf0
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legate de mediu și de climă ale politicii agricole comune (PAC) post-2020.
 
Miniștrii s-au axat, în special, pe o propunere a președinției menită să crească nivelul de
ambiție în materie de mediu al PAC post-2020, precum și flexibilitatea acesteia prin crearea
unei cote comune unice de finanțare pentru obiectivele de mediu și cele climatice.
 
Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor actuale.
În calitate de factori de decizie, trebuie să le oferim agricultorilor din UE instrumentele și
resursele adecvate pentru ca aceștia să joace un rol-cheie în ceea ce privește protejarea
mediului, precum și în durabilitatea pe termen lung a propriilor întreprinderi-Jari Leppä,
ministrul agriculturii și silviculturii al Finlandei și președintele Consiliului.

 
Comisia a prezentat Consiliului propunerile sale cu privire la normele tranzitorii în domeniul
PAC. Respectivele propuneri, adoptate la 31 octombrie 2019, au obiectivul de a garanta
certitudinea și continuitatea acordării de sprijin fermierilor europeni în anul 2021, precum și
de a permite continuarea transferului de fonduri între piloni în anul 2020.
Mai multe detalii aici .
Sursă foto: Uniunea Europeană

 TÂRGUL DE PRODUSE AGRO ALIMENTARE  LA MADR

EVENIMENTE NAȚIONALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=c5ea9be057&e=157868eaf0
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Ministrul Adrian Oros a deschis oficial în data de 29 noiembrie 2019, târgul dedicat
Zilei Naționale a României - „Mâncăm și trăim românește”, ocazie cu care a
înmânat grupurilor aplicante dovada înregistrării în Registrul Denumirilor de
Origine Protejate și al Indicațiilor Geografice Protejate pentru cele două produse
recent recunoscute, ”Cârnați de Pleșcoi” și ”Telemea de Sibiu”.
 

De asemenea, ministrul a precizat că la acest moment există 727 de produse
tradiționale înregistrate pe scheme de calitate românești și 7 înregistrate pe
scheme europene, iar alte 4 produse se află deja în proces de verificare la
Comisia Europeană: cașcavalul de Săveni - IGP (Indicație Geografică Protejată),
salata cu icre de știucă de Tulcea - IGP (Indicație Geografică Protejată), salata
tradițională cu icre de crap - STG (Specialitate Tradițională Garantată), plăcinta
dobrogeană – IGP (Indicație Geografică Protejată).
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Alături de Emil-Florian Dumitru - Secretar de Stat, ministrul Adrian Oros a vizitat
standurile expozanților de la sediul MADR, mulțumindu-le producătorilor români
pentru activitatea pe care o desfășoară și pentru calitatea produselor oferite
consumatorilor.
 

Târgul s-a desfășurat în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, în curtea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Mai multe informații aici .

  ÎNTÂLNIRE DE LUCRU LA SEDIUL MADR PRIVIND REGISTRELE GENEALOGICE
 

În data de 26 noiembrie 2019, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
a avut loc întâlnirea cu unele asociații conducătoare de Registre Genealogice și care
efectuează Controlul Oficial al Producțiilor (COP), în vederea discutării problemelor
legate de aplicarea prevederilor privind HG 1179, privind acoperirea costurilor
administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și
costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice.

Ministrul Nechita-Adrian Oros a evidențiat rolul și scopul asociațiilor de a maximiza
performanțele productive realizate în urma ameliorării și de a utiliza corect și eficient
fondurile alocate.

De asemenea, ministrul consideră necesară îmbunătățirea serviciilor oferite de către
asociații, astfel încât acestea să beneficieze de o încredere sporită în rândul
fermierilor.  Totodată, ministrul a subliniat importanța sprijinirii fermierilor autentici
care practică agricultura de generații.

În urma discuțiilor s-a agreat organizarea de întâlniri între experți ANZ, MADR și
asociațiile conducătoare de Registre Genealogice care efectuează lucrări de COP
pentru discutarea activităților și măsurilor viitoare ce se impun în acest sector.

Mai multe detalii aici .

  ÎNTÂLNIRE DE LUCRU CU SECTORUL DE CREȘTERE A SUINELOR 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=313868a4cc&e=157868eaf0
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În data de 20 noiembrie, la inițiativa MADR a avut loc întâlnirea de lucru privind
problemele din sectorul creșterii suinelor.

La reuniunea au participat secretarul de stat Florian-Emil Dumitru, directori ai
direcțiilor de specialitate din cadrul MADR, precum și reprezentanți ai sectorului:
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România, Asociația Crescătorilor și
Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România, Asociația Fermierilor cu
Investiții în Sectorul Suin, Asociația Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița și
Bazna.

Ministrul a subliniat importanța întocmirii unui plan de acțiuni concrete care să fie
prezentate Comisiei Europene pentru a reuși recunoașterea stingerii focarelor de Pestă
Porcină Africană (PPA) în anumite județe din țară, cât și necesitatea unei mai bune
cooperări interinstituționale pentru a eficientiza măsurile de prevenție și combatere a
PPA.

Recomandarea unanimă a celor prezenți a fost aceea de intensificare a aplicării
normelor de biosecuritate precum și creșterea gradului de informare a populației, prin
conștientizare și responsabilizare.

Un factor foarte important în prevenirea răspândirii bolii îl reprezintă intensificarea
acțiunilor de control în ceea ce privește mișcarea animalelor. 

Mai multe detalii aici .

Rețeaua EIP AGRI (engleză)
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
Rețeaua EIP-AGRI (română)
Serviciul de Evaluare ENRD
Rețeaua Rurală a Scoției
Rețeaua Rurală a Țării Galilor (Wales)
Rețeaua Rurală Spania
Broadband Europe

Arhiva newsletter Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală română (RNDR).
Edițiile anterioare ale newsletterului RNDR pot fi consultate aici .

Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR în urma participării la
evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra
evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
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10 decembrie 2019

ENRD LEADER Thematic

Lab on Climate Change

Mitigation and Adaptation

Brussles - Belgium

detalii aici...

16 decembrie 2019

A 6a întâlnire a Adunării

Generale a Rețelelor

Rurale

Bruxelles - Belgia

detalii aici...

10 decembrie 2019

Conferința națională

RNDR

Sinaia - România

detalii aici...

16 decembrie 2019

Întâlnirea Rețelei Rurale

din Georgia

Tiblisi - Georgia

 

-

11-12 decembrie  2019

Stadiul și impactul

Programelor de

Dezvoltare Rurală -

evaluări raportate în RAI

2019

Sevilla - Spania

detalii aici...

-

-

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

(RNDR)

Contact:

E-mail: rndr@madr.ro

Website: www.rndr.ro

Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163,

București

Tel.: 021 307 23 91,

        021 307 86 24

Fax: 021 307 86 06
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