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 INFORMARE  PRIVIND MĂSURILE DE COMBATERE A EFECTELOR SECETEI ȘI
ACTIVITĂȚILE PRIVIND IRIGAȚIILE 

 
În data de 28 aprilie, Adrian Oros - ministrul agriculturii a susținut o informare de
presă privind măsurile de combatere a efectelor secetei și activitățile în domeniul
irigațiilor. 
Înregistrarea video poate fi vizionată pe pagina de facebook a Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  PESTE 211 MILIOANE EURO SOLICITAȚI COMISIEI EUROPENE PENTRU PROIECTELE
PNDR 2014-2020 
  
 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis către Comisia Europeană
declarația de cheltuieli aferentă primului trimestru al acestui an (01 ianuarie 2020 – 31
martie 2020) în valoare de 211.016.820,16 Euro. 
 
 Sumele solicitate reprezintă plățile efectuate de către AFIR pentru proiectele de
investiții finanțate prin PNDR 2020 în valoare de 124.506.370,12 Euro, dar și plățile
compensatorii aferente măsurilor delegate către Agenția de Plăți pentru Intervenție în
Agricultură (APIA) – 86.510.450,04 Euro. 
 
Comunicatul integral aici .

INFORMAȚII UTILE
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 NOI BENEFICII PENTRU FERMIERI PRIN SUBMĂSURA 17.1 
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va relansa la jumătatea lunii mai
submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor”, din cadrul Programului Național
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.  
  
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va dispune de o alocare totală de
aproximativ 40 milioane euro. 
  
Submăsura va fi deschisă până la sfârșitul lunii noiembrie 2020 și va fi destinată
asigurării culturilor de toamnă aferente anului 2019 și culturilor de primăvară pentru
campania 2020. 
Pentru sectorul zootehnic sesiunea va fi disponibilă la o dată ulterioară. 
  
În contextul actual al secetei, dublat de pandemia de coronavirus, venim în sprijinul
fermierilor prin relansarea acestei submăsuri, care vine cu o serie de simplificări și
avantaje și îi încurajăm pe toți să-și asigure culturile, prin încheierea acestor
asigurări, pentru care Ministerul acordă prin PNDR o finanțare de  70% din valoarea
primei, indiferent de dimensiunea fermelor, precizează Adrian Oros - ministrul
Agriculturii. 
  
Principalele riscuri eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare acoperă
fenomenele climatice nefavorabile, inclusiv seceta. 
De asemenea, alte fenomene climatice nefavorabile acoperite de submăsură sunt:
arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de
primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna, vijelia,
uraganul sau tornada. 
Mai multe detalii aici .

 COMBATEREA SECETEI PRIN IRIGAȚII  
 

 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare (ANIF), aduce la cunoștința tuturor fermierilor că prin
infrastructura de îmbunătățiri funciare se poate asigura apă gratuită până la punctele
de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020. 
  
Informarea vine în contextul lipsei precipitațiilor în multe regiuni ale țării, a regimului
termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit din ultimele luni și raportat la
situația actuală privind necesitatea creșterii producțiilor agricole.  
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MADR, prin ANIF, suportă cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei
pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare, respectiv
costul apei și costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigații, prin fonduri
asigurate de la bugetul de stat, în baza contractelor multianuale/sezoniere. 
  
În acest sens, MADR, prin ANIF și Direcțiile pentru agricole județene, încurajează și
sprijină toți fermierii pentru încheierea contractelor sezoniere/multianuale, având ca
obiect livrarea apei pentru irigații, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de
umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze creșterea productivității agricole. 
  
Modelul de Contract multianual/sezonier pentru asigurarea nivelului optim al apei de
irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare este pus la dispoziția
fermierilor prin afișare pe site-ul MADR și pe site-ul Agenției Naționale de Îmbunătățiri
Funciare. 
 
În cazul fermierilor care nu au posibilitatea transmiterii unui e-mail/ fax, aceștia se
pot adresa Filialelor Teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în
vederea programării pentru semnarea contractelor. 
Sursă: MADR 
Sursă foto

 ACTIVITĂȚI AFIR PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ
  
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale funcționează la capacitatea normală atât
la nivel central, cât și la nivel regional și județean, în condițiile prelungirii stării de
urgență pe teritoriul României, fiind la dispoziția solicitanților și beneficiarilor
finanțărilor acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2020), prin intermediul mijloacelor de comunciare electronică, pentru a asigura
implementarea proiectelor și efectuarea plăților. 
  
În condițiile prelungirii stării de urgență din țară, comunicarea Agenției și relațiile cu
publicul continuă să se desfășoare exclusiv în mediul on-line prin intermediul adreselor
de e-mail relatii.publice@afir.info (petiții generale/ solicitanți PNDR) și
cabinet@afir.info (pentru comunicare instituțională), telefonic, prin servicii de curierat
la adresa Str. Știrbei Voda, nr. 43, Sector 1, București (sau la adresele poștale ale
structurilor teritoriale ale AFIR) și prin pagina oficială de Facebook a Agenției. 
 
Sursă: Comunicat AFIR

 APIA - PRIMIREA ONLINE A CERERILOR 
  
Începând din data de 6 aprilie 2020, primirea cererilor s-a mutat online, pentru a
contribui la diminuarea răspândirii pe teritoriul României a epidemiei de Coronavirus. 
  
Până pe 16 aprilie, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul
2020, au fost depuse 255.655 cereri, pentru o suprafață de 1.384.367,79 hectare. 
 
Astfel, un număr de 117.348 de cereri au fost depuse prin mijloace electronice, în
perioada 06 aprilie – 15 aprilie, pentru o suprafață de 845.934,85 hectare. 
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Completarea Cererii unice de plată se realizează pe site-ul APIA , accesând link-ul
aplicației IPA-Online .

 PLĂȚI AFERENTE AMELIORARE RASE ANIMALE 
  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că începând din 13 aprilie
2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele
Județene, efectuează plățile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor
de animale, astfel:

Plata diferențelor aferente lunii septembrie și trimestrului III 2019 / plata
diferențelor aferente lunii decembrie și trimestrului IV 2019 .

Pentru diferențele aferente lunii septembrie și trimestrului III 2019, suma totală
autorizată la plată este de 123.985,57 lei pentru un număr de 51 de solicitanți iar
pentru  diferențele lunii decembrie și trimestrului IV 2019, suma totală autorizată
la plată este de 1.441.536,27 lei pentru un număr de 18 de solicitanți, sprijin
acordat fermierilor care au accesat această formă de ajutor de stat.

Plata pentru cererile aferente serviciilor prestate în luna ianuarie a anului

Suma totală autorizată la plată este de 3.858.859,78 lei și se acordă de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru un număr de
29 de solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat. 
Sursă: MADR

  MĂSURI EXCEPȚIONALE DE SPRIJIN PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR 
 
Comisia acționează cu promptitudine și propune noi măsuri excepționale pentru a oferi
mai mult sprijin piețelor agricole și alimentare cel mai afectate. 
  
Sectorul agroalimentar al UE dă dovadă de reziliență în aceste vremuri fără precedent, în
contextul pandemiei de coronavirus. 
  
Pachetul prezentat pe 22 aprilie include măsuri referitoare la ajutoarele pentru
depozitarea privată în sectorul produselor lactate și în cel al cărnii, la autorizarea
adoptării unor măsuri de auto-organizare în cadrul pieței de către operatorii din
sectoarele grav afectate și la flexibilitatea programelor de sprijinire a pieței în sectorul
fructelor și al legumelor, al vinului și al altor produse. 
  
Consecințele crizei coronavirusului se fac din ce în ce mai mult simțite în sectorul
agroalimentar, motiv pentru care am decis să luăm măsuri rapide, pe lângă cele
adoptate deja de la izbucnirea crizei. 
Noile măsuri excepționale pe care le anunțăm astăzi sunt destinate sprijinirii celor mai
afectate sectoare agroalimentare, concentrându-se asupra perturbărilor deja observate,
precum și asupra riscurilor viitoare. – a declarat Janusz Wojciechowski Comisarul

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
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european pentru agricultură și dezvoltare rurală. 
  
Pachetul urmează unui set amplu de alte măsuri adoptat anterior de către Comisie
pentru a sprijini sectorul agroalimentar în contextul crizei actuale. 
  
Comunicatul integral poate fi consultat aici .

  PROIECTUL SMART RURAL: DRUMUL SPRE A DEVENI SAT INTELIGENT 

   
Până pe 11 mai puteți să înscrieți satul sau comuna în competiția Smart Rural – dedicată
conceptului smart villages/sate inteligente. 
Link înscriere aici: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application 
  
Proiectul Smart Rural (ro: Rural inteligent) este un proiect cu  durata de 2 ani, finanțat
de Comisia Europeană (DG AGRI), având ca scop promovarea și animarea satelor privind
dezvoltarea și implementarea strategiilor și abordărilor inteligente, cât și contribuția la 
măsurile din viitorul Plan Strategic PAC pentru perioada 2021-2027 prin identificarea
nevoilor din teren și a potențialelor soluții. 
  
Ce înseamnă sat inteligent? 
Implicarea comunității locale în dezvoltare economică și socială a zonei, menținearea
afacerilor locale și diversificarea oportunităților de dezvoltare și finanțare. 
  
Mai multe detalii despre înscriere și despre proiect aici: 
https://www.smartrural21.eu/

  REDUCEREA RISIPEI ALIMENTARE ÎN CADRUL FERMEI 
  
Pierderile la fermă (pre-poarta fermei) pot depăși 10% din producția totală. 
Pierderile pot fi generate de o gamă largă de motive, cum ar fi activități agricole
ineficiente, dificultăți cu îndeplinirea contractelor, lipsa conștientizării și raportări
eronate asupra acestui tip de pierderi. 
  
Focus Grupul EIP-AGRI ‘Reducerea risipei alimentare la fermă’ tocmai a publicat
raportul în cadrul căruia au fost identificate practici și tehnologii care pot minimiza
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risipa alimentară. 
Aflați detalii aici .

  WEBINAR  BIOECONOMIA ȘI SCHIMBÎRILE CLIMATICE ÎN ZONELE RURALE 

 
Așa cum anunțam în ediția din martie a newsletterului, de la declanșarea epidemiei de
COVID-19 la nivel internațional, evenimentele organizate de Rețeaua Europeană pentru
Dezvoltare Rurală (ENRD) s-au mutat în mediul online.   
  
Un astfel de eveniment a fost și webinarul (seminar/atelier online) Bioeconomia și
schimbări climatice în zonele rurale, desfășurat în data de 19 martie. 
Tema evenimentului a vizat producerea de biogaz la nivel european, subvențiilor UE
pentru sprijinirea acestui domeniu și durabilitatea unităților de biogaz din mediul rural. 
  
În plus, au fost prezentate abordările Italiei și Suediei prin intermediul Programelor de
Dezvoltare Rurală în ceea ce privește sprijinul acordat producției de biogaz în rural. 
 
De asemenea, în data de 28 aprilie s-a derulat cea de-a 4a întâlnirea a Grupului de lucru
Tematic Bioeconomie în zonele rurale, tot în format webinar. 
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Informații despre cele două evnimente aici, aici și aici .

 SEMINARUL ‘SOLURI SĂNĂTOASE PENTRU EUROPA’ 
  
EIP-AGRI organizează în perioada 7-8 octombrie 2020 seminarul ‘Soluri sănătoase pentru
Europa: management durabil prin cunoaștere și practică’ în Portugalia. Sunt invitați să
participe fermieri, silvicultori, cercetători, consultanți și alți membri ai Grupurilor
Operaționale, proiectelor de cercetareHorizon 2020 sau ale altor proiecte inovatoare. 
 
Toți cei implicați în practici de management durabil al solului sunt invitați să se înscrie
înainte de 14 mai 2020. 
Detalii aici .

  CEA DE A 11A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU TEMATIC SATE INTELIGENTE
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Cea de -a 11a întâlnire a Grupului de Lucru Tematic Sate inteligente (ENRD) s-a
desfășurat în data de 1 aprilie în format webinar. 
Evenimentul a facilitat discuții privind introducerea și implementarea conceptului sate
inteligente în noua perioadă de programare, prin intermediul Planurilor Naționale
Strategice PAC. 
Mai multe detalii cât și prezentările susținute găsiți aici .

  TABLETE PENTRU COPIII DIN COMUNA PEȘTERA 
  
Administrația locală din comuna Peștera – județul Constanța a decis anularea zilei
comunei, alocând astfel fondurile către tablete și dotarea copiilor cu acestea
pentru participarea la cursurile online impuse de răspândirea epidemiei de COVID-
19. 
  
Era singura soluție pe care o puteam găsi în acel moment. 
Am cumpărat tuturor elevilor încercând să preîntâmpinăm două probleme majore:
poate erau copii care aveau în familie o tabletă, dar erau mai mulți copii în acea
familie și nu o puteau accesa în același timp și, în al doilea rând, am încercat să
eliminăm orice incompatibilitate între dispozitive, declară primarul comunei
Peștera, Marius Liviu Petre. 
 
Tabletele rămân elevilor în baza unui proces verbal în care se specifică faptul că
acestea se folosesc în scopuri educaționale și sunt la dispoziția lor atâta timp cât
sunt elevi ai Școlii Gimnaziale din Peștera. 
Sursă și articol integral: adev.ro/q8m9zp

 
 USAMV - TABLETE PENTRU MEDIUL RURAL 

  
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV),
prin Fundația USAMV, se alătură demersului Ministerului Educației și Cercetării în
cadrul campaniei #ÎmiPASĂ #ȘcoaladeACASĂ un proiect prin care se vor dona
elevilor liceelor din comunități dezavantajate, tablete conectate la internet, cu
abonament inclus și susținut de către USAMV pentru 24 de luni. 
  
Luând în considerare discrepanțele din perspectiva predării online între mediul
urban și mediul rural, între comunități cu acces la tehnologie și comunități
dezavantajate din acest punct de vedere, tabletele și abonamentele cu acces
nelimitat la internet pentru o perioada de 24 luni sunt achiziționate de USAMV
București, din venituri proprii, prin Fundația USAMV, pentru a se asigura o
pregătire eficientă online a elevilor pentru examenul național de Bacalaureat și,
ulterior, pentru pregătirea admiterii în universitățile românești. – a declarat prof.
univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul USAMV București. 
Comunicatul integral poate fi citit aici.

 
 

ACȚIUNI NAȚIONALE
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Platforma FAO Family Farm
Rețeaua EIP AGRI (nr.80)
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
Rețeaua EIP AGRI (nr.80 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

Pentru a fi la curent cu

măsurile luate în

contextul COVID19, vă

rugăm să accesați siteul

rndr.ro și pagina de

facebook.

Referitor la evenimentele

organizate de ENRD -

Rețeaua Europeană

pentru Dezvoltare Rurală

și EIP AGRI - Rețeaua

Europeană pentru Inovare

în Agricultură și

Silvicultură, pe siteuri

sunt anunțate metode de

participare

alternative/online, având

în vedere evoluția

pandemiei COVID19. 
 

-
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În data de 28 aprilie, Adrian Oros - ministrul agriculturii a susținut o informare de
presă privind măsurile de combatere a efectelor secetei și activitățile în domeniul
irigațiilor. 
Înregistrarea video poate fi vizionată pe pagina de facebook a Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  PESTE 211 MILIOANE EURO SOLICITAȚI COMISIEI EUROPENE PENTRU PROIECTELE
PNDR 2014-2020 
  
 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis către Comisia Europeană
declarația de cheltuieli aferentă primului trimestru al acestui an (01 ianuarie 2020 – 31
martie 2020) în valoare de 211.016.820,16 Euro. 
 
 Sumele solicitate reprezintă plățile efectuate de către AFIR pentru proiectele de
investiții finanțate prin PNDR 2020 în valoare de 124.506.370,12 Euro, dar și plățile
compensatorii aferente măsurilor delegate către Agenția de Plăți pentru Intervenție în
Agricultură (APIA) – 86.510.450,04 Euro. 
 
Comunicatul integral aici .

 NOI BENEFICII PENTRU FERMIERI PRIN SUBMĂSURA 17.1 
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va relansa la jumătatea lunii mai
submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor”, din cadrul Programului Național
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.  
  
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va dispune de o alocare totală de
aproximativ 40 milioane euro. 
  
Submăsura va fi deschisă până la sfârșitul lunii noiembrie 2020 și va fi destinată
asigurării culturilor de toamnă aferente anului 2019 și culturilor de primăvară pentru
campania 2020. 
Pentru sectorul zootehnic sesiunea va fi disponibilă la o dată ulterioară. 
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În contextul actual al secetei, dublat de pandemia de coronavirus, venim în sprijinul
fermierilor prin relansarea acestei submăsuri, care vine cu o serie de simplificări și
avantaje și îi încurajăm pe toți să-și asigure culturile, prin încheierea acestor
asigurări, pentru care Ministerul acordă prin PNDR o finanțare de  70% din valoarea
primei, indiferent de dimensiunea fermelor, precizează Adrian Oros - ministrul
Agriculturii. 
  
Principalele riscuri eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare acoperă
fenomenele climatice nefavorabile, inclusiv seceta. 
De asemenea, alte fenomene climatice nefavorabile acoperite de submăsură sunt:
arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de
primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna, vijelia,
uraganul sau tornada. 
Mai multe detalii aici .

 COMBATEREA SECETEI PRIN IRIGAȚII  
 

 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare (ANIF), aduce la cunoștința tuturor fermierilor că prin
infrastructura de îmbunătățiri funciare se poate asigura apă gratuită până la punctele
de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020. 
  
Informarea vine în contextul lipsei precipitațiilor în multe regiuni ale țării, a regimului
termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit din ultimele luni și raportat la
situația actuală privind necesitatea creșterii producțiilor agricole.  
  
MADR, prin ANIF, suportă cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei
pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare, respectiv
costul apei și costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigații, prin fonduri
asigurate de la bugetul de stat, în baza contractelor multianuale/sezoniere. 
  
În acest sens, MADR, prin ANIF și Direcțiile pentru agricole județene, încurajează și
sprijină toți fermierii pentru încheierea contractelor sezoniere/multianuale, având ca
obiect livrarea apei pentru irigații, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de
umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze creșterea productivității agricole. 
  
Modelul de Contract multianual/sezonier pentru asigurarea nivelului optim al apei de
irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare este pus la dispoziția
fermierilor prin afișare pe site-ul MADR și pe site-ul Agenției Naționale de Îmbunătățiri
Funciare. 
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În cazul fermierilor care nu au posibilitatea transmiterii unui e-mail/ fax, aceștia se
pot adresa Filialelor Teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în
vederea programării pentru semnarea contractelor. 
Sursă: MADR 
Sursă foto

 ACTIVITĂȚI AFIR PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ
  
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale funcționează la capacitatea normală atât
la nivel central, cât și la nivel regional și județean, în condițiile prelungirii stării de
urgență pe teritoriul României, fiind la dispoziția solicitanților și beneficiarilor
finanțărilor acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2020), prin intermediul mijloacelor de comunciare electronică, pentru a asigura
implementarea proiectelor și efectuarea plăților. 
  
În condițiile prelungirii stării de urgență din țară, comunicarea Agenției și relațiile cu
publicul continuă să se desfășoare exclusiv în mediul on-line prin intermediul adreselor
de e-mail relatii.publice@afir.info (petiții generale/ solicitanți PNDR) și
cabinet@afir.info (pentru comunicare instituțională), telefonic, prin servicii de curierat
la adresa Str. Știrbei Voda, nr. 43, Sector 1, București (sau la adresele poștale ale
structurilor teritoriale ale AFIR) și prin pagina oficială de Facebook a Agenției. 
 
Sursă: Comunicat AFIR

 APIA - PRIMIREA ONLINE A CERERILOR 
  
Începând din data de 6 aprilie 2020, primirea cererilor s-a mutat online, pentru a
contribui la diminuarea răspândirii pe teritoriul României a epidemiei de Coronavirus. 
  
Până pe 16 aprilie, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul
2020, au fost depuse 255.655 cereri, pentru o suprafață de 1.384.367,79 hectare. 
 
Astfel, un număr de 117.348 de cereri au fost depuse prin mijloace electronice, în
perioada 06 aprilie – 15 aprilie, pentru o suprafață de 845.934,85 hectare. 
 
Completarea Cererii unice de plată se realizează pe site-ul APIA , accesând link-ul
aplicației IPA-Online .

 PLĂȚI AFERENTE AMELIORARE RASE ANIMALE 
  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că începând din 13 aprilie
2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele
Județene, efectuează plățile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor
de animale, astfel:

Plata diferențelor aferente lunii septembrie și trimestrului III 2019 / plata
diferențelor aferente lunii decembrie și trimestrului IV 2019 .

Pentru diferențele aferente lunii septembrie și trimestrului III 2019, suma totală
autorizată la plată este de 123.985,57 lei pentru un număr de 51 de solicitanți iar
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pentru  diferențele lunii decembrie și trimestrului IV 2019, suma totală autorizată
la plată este de 1.441.536,27 lei pentru un număr de 18 de solicitanți, sprijin
acordat fermierilor care au accesat această formă de ajutor de stat.

Plata pentru cererile aferente serviciilor prestate în luna ianuarie a anului

Suma totală autorizată la plată este de 3.858.859,78 lei și se acordă de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru un număr de
29 de solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat. 
Sursă: MADR

  MĂSURI EXCEPȚIONALE DE SPRIJIN PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR 
 
Comisia acționează cu promptitudine și propune noi măsuri excepționale pentru a oferi
mai mult sprijin piețelor agricole și alimentare cel mai afectate. 
  
Sectorul agroalimentar al UE dă dovadă de reziliență în aceste vremuri fără precedent, în
contextul pandemiei de coronavirus. 
  
Pachetul prezentat pe 22 aprilie include măsuri referitoare la ajutoarele pentru
depozitarea privată în sectorul produselor lactate și în cel al cărnii, la autorizarea
adoptării unor măsuri de auto-organizare în cadrul pieței de către operatorii din
sectoarele grav afectate și la flexibilitatea programelor de sprijinire a pieței în sectorul
fructelor și al legumelor, al vinului și al altor produse. 
  
Consecințele crizei coronavirusului se fac din ce în ce mai mult simțite în sectorul
agroalimentar, motiv pentru care am decis să luăm măsuri rapide, pe lângă cele
adoptate deja de la izbucnirea crizei. 
Noile măsuri excepționale pe care le anunțăm astăzi sunt destinate sprijinirii celor mai
afectate sectoare agroalimentare, concentrându-se asupra perturbărilor deja observate,
precum și asupra riscurilor viitoare. – a declarat Janusz Wojciechowski Comisarul
european pentru agricultură și dezvoltare rurală. 
  
Pachetul urmează unui set amplu de alte măsuri adoptat anterior de către Comisie
pentru a sprijini sectorul agroalimentar în contextul crizei actuale. 
  
Comunicatul integral poate fi consultat aici .

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
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  PROIECTUL SMART RURAL: DRUMUL SPRE A DEVENI SAT INTELIGENT 

   
Până pe 11 mai puteți să înscrieți satul sau comuna în competiția Smart Rural – dedicată
conceptului smart villages/sate inteligente. 
Link înscriere aici: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application 
  
Proiectul Smart Rural (ro: Rural inteligent) este un proiect cu  durata de 2 ani, finanțat
de Comisia Europeană (DG AGRI), având ca scop promovarea și animarea satelor privind
dezvoltarea și implementarea strategiilor și abordărilor inteligente, cât și contribuția la 
măsurile din viitorul Plan Strategic PAC pentru perioada 2021-2027 prin identificarea
nevoilor din teren și a potențialelor soluții. 
  
Ce înseamnă sat inteligent? 
Implicarea comunității locale în dezvoltare economică și socială a zonei, menținearea
afacerilor locale și diversificarea oportunităților de dezvoltare și finanțare. 
  
Mai multe detalii despre înscriere și despre proiect aici: 
https://www.smartrural21.eu/

  REDUCEREA RISIPEI ALIMENTARE ÎN CADRUL FERMEI 
  
Pierderile la fermă (pre-poarta fermei) pot depăși 10% din producția totală. 
Pierderile pot fi generate de o gamă largă de motive, cum ar fi activități agricole
ineficiente, dificultăți cu îndeplinirea contractelor, lipsa conștientizării și raportări
eronate asupra acestui tip de pierderi. 
  
Focus Grupul EIP-AGRI ‘Reducerea risipei alimentare la fermă’ tocmai a publicat
raportul în cadrul căruia au fost identificate practici și tehnologii care pot minimiza
risipa alimentară. 
Aflați detalii aici .
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  WEBINAR  BIOECONOMIA ȘI SCHIMBÎRILE CLIMATICE ÎN ZONELE RURALE 

 
Așa cum anunțam în ediția din martie a newsletterului, de la declanșarea epidemiei de
COVID-19 la nivel internațional, evenimentele organizate de Rețeaua Europeană pentru
Dezvoltare Rurală (ENRD) s-au mutat în mediul online.   
  
Un astfel de eveniment a fost și webinarul (seminar/atelier online) Bioeconomia și
schimbări climatice în zonele rurale, desfășurat în data de 19 martie. 
Tema evenimentului a vizat producerea de biogaz la nivel european, subvențiilor UE
pentru sprijinirea acestui domeniu și durabilitatea unităților de biogaz din mediul rural. 
  
În plus, au fost prezentate abordările Italiei și Suediei prin intermediul Programelor de
Dezvoltare Rurală în ceea ce privește sprijinul acordat producției de biogaz în rural. 
 
De asemenea, în data de 28 aprilie s-a derulat cea de-a 4a întâlnirea a Grupului de lucru
Tematic Bioeconomie în zonele rurale, tot în format webinar. 
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Informații despre cele două evnimente aici, aici și aici .

 SEMINARUL ‘SOLURI SĂNĂTOASE PENTRU EUROPA’ 
  
EIP-AGRI organizează în perioada 7-8 octombrie 2020 seminarul ‘Soluri sănătoase pentru
Europa: management durabil prin cunoaștere și practică’ în Portugalia. Sunt invitați să
participe fermieri, silvicultori, cercetători, consultanți și alți membri ai Grupurilor
Operaționale, proiectelor de cercetareHorizon 2020 sau ale altor proiecte inovatoare. 
 
Toți cei implicați în practici de management durabil al solului sunt invitați să se înscrie
înainte de 14 mai 2020. 
Detalii aici .

  CEA DE A 11A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU TEMATIC SATE INTELIGENTE

 
Cea de -a 11a întâlnire a Grupului de Lucru Tematic Sate inteligente (ENRD) s-a
desfășurat în data de 1 aprilie în format webinar. 
Evenimentul a facilitat discuții privind introducerea și implementarea conceptului sate
inteligente în noua perioadă de programare, prin intermediul Planurilor Naționale
Strategice PAC. 
Mai multe detalii cât și prezentările susținute găsiți aici .

  TABLETE PENTRU COPIII DIN COMUNA PEȘTERA 
  
Administrația locală din comuna Peștera – județul Constanța a decis anularea zilei
comunei, alocând astfel fondurile către tablete și dotarea copiilor cu acestea
pentru participarea la cursurile online impuse de răspândirea epidemiei de COVID-
19. 
  
Era singura soluție pe care o puteam găsi în acel moment. 
Am cumpărat tuturor elevilor încercând să preîntâmpinăm două probleme majore:

ACȚIUNI NAȚIONALE
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poate erau copii care aveau în familie o tabletă, dar erau mai mulți copii în acea
familie și nu o puteau accesa în același timp și, în al doilea rând, am încercat să
eliminăm orice incompatibilitate între dispozitive, declară primarul comunei
Peștera, Marius Liviu Petre. 
 
Tabletele rămân elevilor în baza unui proces verbal în care se specifică faptul că
acestea se folosesc în scopuri educaționale și sunt la dispoziția lor atâta timp cât
sunt elevi ai Școlii Gimnaziale din Peștera. 
Sursă și articol integral: adev.ro/q8m9zp

 
 USAMV - TABLETE PENTRU MEDIUL RURAL 

  
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV),
prin Fundația USAMV, se alătură demersului Ministerului Educației și Cercetării în
cadrul campaniei #ÎmiPASĂ #ȘcoaladeACASĂ un proiect prin care se vor dona
elevilor liceelor din comunități dezavantajate, tablete conectate la internet, cu
abonament inclus și susținut de către USAMV pentru 24 de luni. 
  
Luând în considerare discrepanțele din perspectiva predării online între mediul
urban și mediul rural, între comunități cu acces la tehnologie și comunități
dezavantajate din acest punct de vedere, tabletele și abonamentele cu acces
nelimitat la internet pentru o perioada de 24 luni sunt achiziționate de USAMV
București, din venituri proprii, prin Fundația USAMV, pentru a se asigura o
pregătire eficientă online a elevilor pentru examenul național de Bacalaureat și,
ulterior, pentru pregătirea admiterii în universitățile românești. – a declarat prof.
univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul USAMV București. 
Comunicatul integral poate fi citit aici.

 
 

Platforma FAO Family Farm
Rețeaua EIP AGRI (nr.80)
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
Rețeaua EIP AGRI (nr.80 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 .
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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

Pentru a fi la curent cu

măsurile luate în

contextul COVID19, vă

rugăm să accesați siteul

rndr.ro și pagina de

facebook.

Referitor la evenimentele

organizate de ENRD -

Rețeaua Europeană

pentru Dezvoltare Rurală

și EIP AGRI - Rețeaua

Europeană pentru Inovare

în Agricultură și

Silvicultură, pe siteuri

sunt anunțate metode de

participare

alternative/online, având

în vedere evoluția

pandemiei COVID19. 
 

-

-
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