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 CALENDAR ACTUALIZAT PRIVIND SESIUNILE AFERENTE MĂSURILOR PNDR
2014-2020  
Urmare încheierii aplicării de urgență din data de 16 martie 2020 a fost publicată
varianta actualizată a calendarului indicativ privind lansarea sesiunilor de depunere
proiecte în anul 2020. 

  CAMPANIE DE CONSULTARE A FERMIERILOR 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează campania de consultare a
fermierilor! 
Puteți transmite păreri și soluții privind agricultura, cât și problemele întâmpinate
completând formularul: https://forms.gle/8vL1s9dfuwxMoiPV7

 PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE CERERI SUBMĂSURILE 8.1 și 15.1 
Termenul de depunere a cererilor de sprijin/plată pentru sesiunile în desfășurare
aferente sub-măsurilor 8.1 și 15.1 a fost prelungit până la data de 15 iunie 2020. 
 
Cererile de sprijin/ plată pot fi depuse cu întârziere sau modificate, după cum urmează:

cererile de sprijin/plată pot fi depuse și după data de 15 iunie, până la data de 10
iulie 2020 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor

INFORMAȚII UTILE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=af47e6fb39&e=157868eaf0


09.10.2020 Gmail - Newsletter RNDR 5/2020 📨

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1668097813729053829&simpl=msg-f%3A166809… 3/22

la care beneficiarul ar fi avut dreptul pentru anul de angajament aferent anului
2020 dacă cererea de sprijin/plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie 2020;
modificările cererilor de sprijin/plată, fără aplicarea de penalități, pot fi depuse
până la data de 30 iunie 2020 (inclusiv);
modificările cererilor de sprijin/plată pot fi depuse și după data de 30 iunie 2020
dar nu mai târziu de 10 iulie 2020, cu o reducere de 1%.

Mai multe detalii aici și aici .

 COMISIA EUROPEANĂ: PROPUNERE PRIVIND PLANUL DE REDRESARE 
 
Comisia Europeană a prezentat în data de 27 mai, o propunere privind planul de redresare. 
Pentru a asigura că redresarea este sustenabilă, echilibrată, favorabilă incluziunii și
echitabilă pentru toate statele membre, Comisia Europeană propune crearea unui nou
instrument de redresare, Next Generation EU (UE - generația viitoare), integrat într-un
buget ue pe termen lung puternic, modern și revizuit.  
 
În completarea eforturilor naționale, bugetul UE se află într-o poziție unică pentru a susține
o redresare socio-economică echitabilă, a revitaliza piața unică, a garanta condiții de
concurență echitabile și a sprijini investițiile urgente, în special în tranziția către o
societate digitală și verde.  
 
Fondurile colectate în cadrul instrumentului Next Generation EU vor fi investite în trei
piloni:

1. Sprijinirea statelor membre pentru a face investiții și reforme
2. Relansarea economiei UE prin stimularea investițiilor private
3. Lecții învățate în urma crizei

În cadrul primului pilon, Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală (FEADR)
beneficiază de o consolidare  în valoare de 15 miliarde EUR pentru a sprijini zonele rurale în
realizarea modificărilor structurale necesare conform cu Pactul Verde european (Green
Deal) și a obiectivelor din cadrul strategiilor de biodiversitate și „de la fermă la
consumator” (Farm to Fork).
Mai multe detalii aici .

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
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 CONSILIUL AGRIFISH DIN 13 MAI 

 
În data de 13 mai, în cadrul președinției croate a Consiliului Uniunii Europene a avut loc
întâlnirea prin videoconferință a Consiliului AgriFish. 
Miniștrii au realizat un schimb de opinii privind eficiența măsurile UE asumate ca răspuns la
impactul răspândirii COVID-19 în agricultură. 
  
Astfel, au fost analizate acțiunile întreprinse de Comisia Europeană în vederea asigurării
circulației muncitorilor sezonieri, introducerea culoarelor verzi de trecere, posibilitatea ca
statele membre să acorde avansuri mai mari, creșterea ajutorului de stat și sprijin privat
pentru depozitare. 
Pe parcursul schimbului de opinii, au fost identificate domenii suplimentare care necesită
sprijin, precum: sectorul de lactate, creșterea vacilor și a păsărilor și viti-vinicol. Totodată,
majoritatea miniștrilor au solicitat un buget robust pentru Politica Agricolă Comună post
2020.
  
De asemenea, discuțiile au vizat inclusiv propunerile legislative actuale, în special
propunerea de amendare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în scopul asigurării
lichidităților și continuității activităților agricole și ale micilor întreprinderi implicate în
procesarea, marketing și/sau dezvoltarea produselor agricole. 
  
Mai multe detalii aici și aici .

 A 13a ÎNTÂLNIRE A COMITETULUI DE COORDONARE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE 
 
În data de 26 mai, DG Agri din cadrul Comisiei Europene a organizat cea de-a 13a Întâlnire a
Comitetului de Coordonare al rețelelor naționale rurale. 
  
În cadrul întâlnirii au fost oferite informații cu privire la situația actuală a reformei Politicii
Agricole Comune (PAC) și alte inițiative politice ale UE, inclusiv aspecte care vizează
problematica COVID-19 în sectorul agroalimentar și zonele rurale. 
  
Reuniunea a oferit, de asemenea, o actualizare a celor mai recente acțiuni ale rețelelor
rurale, iar membrii comitetului au făcut propuneri privind activitățile ENRD pentru
următorul an. 
  
Dintre subiectele discutate menționăm:

În contextul actual generat de răspândirea epidemiei de COVID-19, Comisia Europeană
a adoptat două strategii: o nouă strategie cuprinzătoare privind biodiversitatea,
precum și strategia „De la fermă la consumator” pentru a asigura un sistem alimentar
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echitabil, sănătos și ecologic. Cele două strategii se completează reciproc, reunind
natura, fermierii, întreprinderile și consumatorii pentru a crea împreună un viitor
durabil și competitiv;
Totodată, subiectele analizate au inclus flexibilitatea PAC, prinaspecte precum:
extinderea termenului limită pentru cererile de plată în cadrul PAC, reducerea
numărului de verificări și posibilitatea revizuirii transferurilor între pilonul 1 (plăți
directe pentru fermieri) și pilonul 2 (dezvoltare rurală).

Informații și detalii suplimentare privind prezentările susținute în cadrul evenimentului, pot
fi consultate aici.

 SMART RURAL: DRUMUL SPRE A DEVENI SAT INTELIGENT 

 
Termenul de înscriere ca sat participant în proiectul Smart Rural 21, finanțat de Comisia
Europeană, s-a încheiat în data de 11 mai. 
Concursul s-a bucurat de interes ridicat, fiind înregistrate 736 înscrieri din Europa, dintre
care 20 din România. 
 
Înscrierile au fost diverse și au oferit o vedere de ansamblu asupra felului în care abordarea
sate inteligente (smart villages) este interpretată, cât și asupra relevanței abordării în ce
privește provocările pe care comunitățile rurale le întâmpină. 
Oportunitățile de implicare în proiect sunt disponibile pentru toți participanții, chiar dacă
nu se vor număra printre cele 12 sate selectate. 
  
Organizatorii doresc să mulțumească și urează succes tuturor comunităților rurale care s-au
înscris. 
Detaliile suplimentare privind rezultatele evaluării, oportunitățile de implicare în activități
și noutăți privind implementarea abordării sate inteligente vor fi comunicate și prezentate
în cadrul newsletterului și newsflashurilor RNDR.

 CHESTIONAR PRIVIND CONSUMUL ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 
  
Schimbările în perioada pandemiei COVID-19 la nivel social, economic și privind consumul
sunt subiectul unui chestionar derulat de un parteneriat european format din instituții de
cercetare. 
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Chestionarul este disponibil pe https://www.food-covid-19.org/ în 14 limbi naționale printre
care și româna și vizează schimbările economice, sociale, cât și în termeni de consum al
produselor agro-alimentare în perioada pandemiei. 
Link chestionar în limba română: https://survey.dil-ev.de/Food_Covid_19/?l=rum 

  PROIECTUL LIAISON: INIȚIATIVE INSPIRAȚIONALE DIN EUROPA 

   
În ianuarie 2019, proiectul „LIAISON”, finanțat prin Orizont 2020, a lansat la nivel european
un concurs cu scopul de a identifica inițiative inovatoare si inspiraționale din domeniul
agriculturii, silviculturii și al lanțurilor de aprovizionare agro-alimentare. 
  
În urma acestui concurs au fost selectați și premiați 15 Ambasadori  ai Inovării Rurale,
inclusiv unul din România! 
Poveștile lor de o reală inspirație le puteți vizualiza aici . 
Mai multe informații despre LIAISON găsiți aici .

 SMARTAGRIHUBS: SESIUNE PENTRU SECTORUL AGRO-ALIMENTAR 
  
SmartAgriHubs a lansat un apel deschis pentru  IMM-uri/firme/organizații din sectorul agro-
alimentar, privind în special măsuri de combatere a crizei generate de COVID-19. 
  
Obiectivul cheie al sesiunii vizează extinderea rețelei comunității existente SmartAgriHubs
cu alți noi actori interesați, cât și promovarea realizării de noi experimente inovatoare. 
  
Pentru cei doritori să participe la acest apel deschis există două posibilități, fie pentru
Digital Innovation Hubs (DIH), fie pentru IMM-uri.

Centrele de inovare digitală (Digital Innovation Centre – DIH): Propunerile trebuie să
includă cel puțin un DIH;

Întreprinderile mici și mijlocii (categorie în care pot intra și FLAG-uri și GAL-uri),
inclusiv start-up-urile: Propunerile sunt prezentate de IMM-uri/start-up-uri care
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vizează realizarea directă a inovațiilor digitale și atenuarea efectelor pandemiei
COVID-19 în sectorul agroalimentar.

Criterile de participare și finanțare pot fi consultate aici . 
Mai multe detalii despre sesiune aici .

 CEA DE A 17a ÎNTÂLNIRE A REȚELELOR RURALE NAȚIONALE 

 
În data de 7 mai a avut loc cea de a 17a întâlnire a rețelelor naționale rurale, organizată de
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) în format webinar. 
Evenimentul a vizat activitățile rețelelor rurale și percepția asupra zonelor rurale, printre
subiectele dezbătute numărându-se:

Diversitatatea și specificul zonelor rurale;
colaborarea cu zonele urbane în vederea minimizării decalajelor intre urban si rural;
optimizarea infrastructurii în mediul rural;
 abordarea unei viziuni comune și realiste pe termen lung în ceea ce priveste
sprijinirea comunităților și mediului rural.

Informații și detalii suplimentare privind prezentările susținute în cadrul evenimentului, pot
fi consultate aici .

 INTERVENȚII ALE MINISTRULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
  
În luna mai, domnul Adrian Oros - ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a susținut o
serie de intreviuri și intervenții privind teme și subiecte de interes în contextul
pandemiei COVId-19, secetei și măsurilor lansate. 
Interviurile pot fi accesate astfel:

Interviu Profitul Agricol privind învățământul agricol
Interviu AgroTv privind cele mai recente măsuri MADR
Interviu Profitul Agricol referitor la efectele secetei și măsuri de combatere

ACȚIUNI NAȚIONALE
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Intervenție la Digi 24 cu privire la stocurile de alimente disponibile

 INIȚIATIVE ȘI PROIECTE DE SUCCES DIN TERITORIU 
 
Actuala criză pe care o traversăm și măsurile de prevenire și combatere a efectelor
epidemiei de COVID-19 au oferit, pe lângă grija sporită față de sănătatea proprie și a
comunității, ocazia de a evalua mai profund implicarea socială în situații de criză. 
  
Astfel, pe siteul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală - rndr.ro am lansat secțiunea
Inițiative și proiecte naționale de succes, cât și ca reacții la efectele epidemiei de
COVID-19 . 
Secțiunea este în continuă actualizare cu proiecte și inițiative primite și semnalate din
teritoriu.

 CHESTIONAR PRIVIND LIVRAREA LEGUMELOR DE LA PRODUCĂTORI LA
CONSUMATORI 
 

 
 
O echipă de cercetători din cadrul Academiei Române - Filiala Iași, Institutul de
Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane și de la Rural Development Research Platform
au realizat în perioada 10 aprilie-15 mai o anchetă sociologică privind schimbările
comportamentale referitoare la consumul produselor agro-alimentare și achiziția de
legume direct de la producătorii locali. 
  
Din numărul total al chestionarelor completate au fost validate 1840 (99,24%) dintre
aceștia 1806 (98,15%) au afirmat că sunt interesați să achiziționeze legume proaspete
de la producători locali, livrate direct la ușă. 
  
O analiză intermediară a datelor colectate evidențiază faptul că o criză sanitară și
economică cum este cea provocată de SARS-CoV-2, generează numeroase modificări
comportamentale în rândul consumatorilor de legume proaspete în ceea ce privește
cumpărături direct de la producători locali. 
  
Dacă, înainte de declanșarea stării de urgență, doar 25,36% dintre respondenți au
comandat legume proaspete direct de la producători, cu livrare directă, după data de
16 martie 2020, aproximativ 38,98% au ales această modalitate de achiziție. 
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Se observă, astfel, o creștere a nivelului de interes al consumatorului pentru produsul
local, proaspăt și cu valori nutritive sporite, comportament care ar putea avea un
impact important în creșterea calității vieții consumatorului. 
În același timp, datele obținute indică un fenomen de creștere a încrederii în relația
dintre consumator și producătorul local iar acest aspect constituie un factor important
în trasarea și eficientizarea lanțurilor scurte de aprovizionare. 
Mai multe detalii ale analizei intermediare pot fi consultate accesând:
https://bit.ly/modificari-comportament-consumatori

 AGROCULTURAE.RO: PLATFORMĂ DE ANUNȚURI AGRICOLE 
  
Lansată anul acesta de către doi tineri din Miercurea Ciuc (Paul Ioniță și Vlad
Mihalache), Agroculturae.ro este prima platformă din România ce pune la dispoziție o
gamă largă de anunțuri doar din domeniul agriculturii. 
Pe site-ul agroculturae.ro pot fi găsite 18 categorii distincte (de la cereale, semințe și
boabe, până la utilaje agricole), iar publicarea de anunțuri este gratuită.

 COVID-19 TE ȚINE ÎN CASA, GAL-UL ÎȚI FACE CUMPĂRĂTURILE 
 
Pentru a reduce riscurile generate de epidemia de coronavirus, când oamenii sunt
îndemnați să evite spațiile aglomerate, GAL Crivățul de Sud-Est lansează o campanie
gratuită de ajutor pentru bătrâni. 
Mai exact, angajații și președintele  GAL-ului vor face cumpărăturile în această
perioadă pentru toate persoanele vârstnice care vor cere ajutorul. 
Mai multe detalii aici .

  CAMPANIE DE DONAȚII PENTRU ELEVI ÎN BRĂILA 
 
Asociația ”Coloreria” din Brăila s-a hotărât să facă pași concreți pentru a-i ajuta pe
elevii care în această perioadă nu au posibilitatea de a participa la lecțiile online. 
Astfel, ”Coloreria” a demarat o nouă campanie de donații, laptop-uri și tablete, care
vor ajunge direct la copii din clasele primare din satele Unirea, Tudor Vladimirescu și
Lacul Sărat. 
 
“Laptopul tău vechi poate fi comoara unui copil de 7-11 ani, care va avea
posibilitatea să își depășească condiția, nerămânând în urmă cu studiile, într-un
sistem educațional care îi condamnă pe cei fără posibilități.” 
  
Mai multe detalii privind campania de donații se găsesc aici .

 LEGUME CU ABONAMENT ANUAL 
  
Un micro-producător de legume bio din Buzău testează varianta aprovizionării
săptămânale a consumatorilor urbani pe bază de abonament.
  
Grădina Bio Amurtel Poieni este un proiect coordonat de Asociația de Ajutor Amurtel,
lansat la sfârșitul lunii aprilie prin livrarea primelor coșuri de legume bio de la ferma
proprie. 
Solariile asociației se află în satul Poieni (oraș Pătârlagele), din județul Buzău. 
  
Primele pachete furnizate către consumatori urbani din București și Buzău, în condiții
de siguranță totală, spun reprezentanții asociației. 
  
Consumatorii susțin coșuri de legume și pentru copiii unui centru rezidential din
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județul Buzău. 
Pe acest fond lansăm invitația către consumatorii din București și Buzău de a deveni
parteneri în acest proiect cu mențiunea că în plus, Grădina furnizează săptămânal
legumele care stau la baza alimentației copiilor aflați sub măsură de protecție în
Centrul Rezidențial Familia Amurtel din satul Pănătău, județul Buzău de asemenea
administrat de Asociația de Ajutor Amurtel România, spun reprezentanții asociației. 
  
Mai multe detalii pe legume-eco.ro

Platforma FAO Family Farm
Rețeaua EIP AGRI (nr.81 engleză) - ediție dedicată bioeconomiei circulare
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
DESIRA
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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 CALENDAR ACTUALIZAT PRIVIND SESIUNILE AFERENTE MĂSURILOR PNDR
2014-2020  
Urmare încheierii aplicării de urgență din data de 16 martie 2020 a fost publicată
varianta actualizată a calendarului indicativ privind lansarea sesiunilor de depunere
proiecte în anul 2020. 

  CAMPANIE DE CONSULTARE A FERMIERILOR 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează campania de consultare a
fermierilor! 
Puteți transmite păreri și soluții privind agricultura, cât și problemele întâmpinate
completând formularul: https://forms.gle/8vL1s9dfuwxMoiPV7

 PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE CERERI SUBMĂSURILE 8.1 și 15.1 
Termenul de depunere a cererilor de sprijin/plată pentru sesiunile în desfășurare
aferente sub-măsurilor 8.1 și 15.1 a fost prelungit până la data de 15 iunie 2020. 
 
Cererile de sprijin/ plată pot fi depuse cu întârziere sau modificate, după cum urmează:

cererile de sprijin/plată pot fi depuse și după data de 15 iunie, până la data de 10
iulie 2020 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor
la care beneficiarul ar fi avut dreptul pentru anul de angajament aferent anului
2020 dacă cererea de sprijin/plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie 2020;
modificările cererilor de sprijin/plată, fără aplicarea de penalități, pot fi depuse
până la data de 30 iunie 2020 (inclusiv);
modificările cererilor de sprijin/plată pot fi depuse și după data de 30 iunie 2020
dar nu mai târziu de 10 iulie 2020, cu o reducere de 1%.

Mai multe detalii aici și aici .
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 COMISIA EUROPEANĂ: PROPUNERE PRIVIND PLANUL DE REDRESARE 
 
Comisia Europeană a prezentat în data de 27 mai, o propunere privind planul de redresare. 
Pentru a asigura că redresarea este sustenabilă, echilibrată, favorabilă incluziunii și
echitabilă pentru toate statele membre, Comisia Europeană propune crearea unui nou
instrument de redresare, Next Generation EU (UE - generația viitoare), integrat într-un
buget ue pe termen lung puternic, modern și revizuit.  
 
În completarea eforturilor naționale, bugetul UE se află într-o poziție unică pentru a susține
o redresare socio-economică echitabilă, a revitaliza piața unică, a garanta condiții de
concurență echitabile și a sprijini investițiile urgente, în special în tranziția către o
societate digitală și verde.  
 
Fondurile colectate în cadrul instrumentului Next Generation EU vor fi investite în trei
piloni:

1. Sprijinirea statelor membre pentru a face investiții și reforme
2. Relansarea economiei UE prin stimularea investițiilor private
3. Lecții învățate în urma crizei

În cadrul primului pilon, Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală (FEADR)
beneficiază de o consolidare  în valoare de 15 miliarde EUR pentru a sprijini zonele rurale în
realizarea modificărilor structurale necesare conform cu Pactul Verde european (Green
Deal) și a obiectivelor din cadrul strategiilor de biodiversitate și „de la fermă la
consumator” (Farm to Fork).
Mai multe detalii aici .

 CONSILIUL AGRIFISH DIN 13 MAI 

 
În data de 13 mai, în cadrul președinției croate a Consiliului Uniunii Europene a avut loc
întâlnirea prin videoconferință a Consiliului AgriFish. 
Miniștrii au realizat un schimb de opinii privind eficiența măsurile UE asumate ca răspuns la
impactul răspândirii COVID-19 în agricultură. 
  
Astfel, au fost analizate acțiunile întreprinse de Comisia Europeană în vederea asigurării
circulației muncitorilor sezonieri, introducerea culoarelor verzi de trecere, posibilitatea ca
statele membre să acorde avansuri mai mari, creșterea ajutorului de stat și sprijin privat
pentru depozitare. 

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
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Pe parcursul schimbului de opinii, au fost identificate domenii suplimentare care necesită
sprijin, precum: sectorul de lactate, creșterea vacilor și a păsărilor și viti-vinicol. Totodată,
majoritatea miniștrilor au solicitat un buget robust pentru Politica Agricolă Comună post
2020.
  
De asemenea, discuțiile au vizat inclusiv propunerile legislative actuale, în special
propunerea de amendare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în scopul asigurării
lichidităților și continuității activităților agricole și ale micilor întreprinderi implicate în
procesarea, marketing și/sau dezvoltarea produselor agricole. 
  
Mai multe detalii aici și aici .

 A 13a ÎNTÂLNIRE A COMITETULUI DE COORDONARE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE 
 
În data de 26 mai, DG Agri din cadrul Comisiei Europene a organizat cea de-a 13a Întâlnire a
Comitetului de Coordonare al rețelelor naționale rurale. 
  
În cadrul întâlnirii au fost oferite informații cu privire la situația actuală a reformei Politicii
Agricole Comune (PAC) și alte inițiative politice ale UE, inclusiv aspecte care vizează
problematica COVID-19 în sectorul agroalimentar și zonele rurale. 
  
Reuniunea a oferit, de asemenea, o actualizare a celor mai recente acțiuni ale rețelelor
rurale, iar membrii comitetului au făcut propuneri privind activitățile ENRD pentru
următorul an. 
  
Dintre subiectele discutate menționăm:

În contextul actual generat de răspândirea epidemiei de COVID-19, Comisia Europeană
a adoptat două strategii: o nouă strategie cuprinzătoare privind biodiversitatea,
precum și strategia „De la fermă la consumator” pentru a asigura un sistem alimentar
echitabil, sănătos și ecologic. Cele două strategii se completează reciproc, reunind
natura, fermierii, întreprinderile și consumatorii pentru a crea împreună un viitor
durabil și competitiv;
Totodată, subiectele analizate au inclus flexibilitatea PAC, prinaspecte precum:
extinderea termenului limită pentru cererile de plată în cadrul PAC, reducerea
numărului de verificări și posibilitatea revizuirii transferurilor între pilonul 1 (plăți
directe pentru fermieri) și pilonul 2 (dezvoltare rurală).

Informații și detalii suplimentare privind prezentările susținute în cadrul evenimentului, pot
fi consultate aici.
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 SMART RURAL: DRUMUL SPRE A DEVENI SAT INTELIGENT 

 
Termenul de înscriere ca sat participant în proiectul Smart Rural 21, finanțat de Comisia
Europeană, s-a încheiat în data de 11 mai. 
Concursul s-a bucurat de interes ridicat, fiind înregistrate 736 înscrieri din Europa, dintre
care 20 din România. 
 
Înscrierile au fost diverse și au oferit o vedere de ansamblu asupra felului în care abordarea
sate inteligente (smart villages) este interpretată, cât și asupra relevanței abordării în ce
privește provocările pe care comunitățile rurale le întâmpină. 
Oportunitățile de implicare în proiect sunt disponibile pentru toți participanții, chiar dacă
nu se vor număra printre cele 12 sate selectate. 
  
Organizatorii doresc să mulțumească și urează succes tuturor comunităților rurale care s-au
înscris. 
Detaliile suplimentare privind rezultatele evaluării, oportunitățile de implicare în activități
și noutăți privind implementarea abordării sate inteligente vor fi comunicate și prezentate
în cadrul newsletterului și newsflashurilor RNDR.

 CHESTIONAR PRIVIND CONSUMUL ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 
  
Schimbările în perioada pandemiei COVID-19 la nivel social, economic și privind consumul
sunt subiectul unui chestionar derulat de un parteneriat european format din instituții de
cercetare. 
  
Chestionarul este disponibil pe https://www.food-covid-19.org/ în 14 limbi naționale printre
care și româna și vizează schimbările economice, sociale, cât și în termeni de consum al
produselor agro-alimentare în perioada pandemiei. 
Link chestionar în limba română: https://survey.dil-ev.de/Food_Covid_19/?l=rum 
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  PROIECTUL LIAISON: INIȚIATIVE INSPIRAȚIONALE DIN EUROPA 

   
În ianuarie 2019, proiectul „LIAISON”, finanțat prin Orizont 2020, a lansat la nivel european
un concurs cu scopul de a identifica inițiative inovatoare si inspiraționale din domeniul
agriculturii, silviculturii și al lanțurilor de aprovizionare agro-alimentare. 
  
În urma acestui concurs au fost selectați și premiați 15 Ambasadori  ai Inovării Rurale,
inclusiv unul din România! 
Poveștile lor de o reală inspirație le puteți vizualiza aici . 
Mai multe informații despre LIAISON găsiți aici .

 SMARTAGRIHUBS: SESIUNE PENTRU SECTORUL AGRO-ALIMENTAR 
  
SmartAgriHubs a lansat un apel deschis pentru  IMM-uri/firme/organizații din sectorul agro-
alimentar, privind în special măsuri de combatere a crizei generate de COVID-19. 
  
Obiectivul cheie al sesiunii vizează extinderea rețelei comunității existente SmartAgriHubs
cu alți noi actori interesați, cât și promovarea realizării de noi experimente inovatoare. 
  
Pentru cei doritori să participe la acest apel deschis există două posibilități, fie pentru
Digital Innovation Hubs (DIH), fie pentru IMM-uri.

Centrele de inovare digitală (Digital Innovation Centre – DIH): Propunerile trebuie să
includă cel puțin un DIH;

Întreprinderile mici și mijlocii (categorie în care pot intra și FLAG-uri și GAL-uri),
inclusiv start-up-urile: Propunerile sunt prezentate de IMM-uri/start-up-uri care
vizează realizarea directă a inovațiilor digitale și atenuarea efectelor pandemiei
COVID-19 în sectorul agroalimentar.

Criterile de participare și finanțare pot fi consultate aici . 
Mai multe detalii despre sesiune aici .
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 CEA DE A 17a ÎNTÂLNIRE A REȚELELOR RURALE NAȚIONALE 

 
În data de 7 mai a avut loc cea de a 17a întâlnire a rețelelor naționale rurale, organizată de
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) în format webinar. 
Evenimentul a vizat activitățile rețelelor rurale și percepția asupra zonelor rurale, printre
subiectele dezbătute numărându-se:

Diversitatatea și specificul zonelor rurale;
colaborarea cu zonele urbane în vederea minimizării decalajelor intre urban si rural;
optimizarea infrastructurii în mediul rural;
 abordarea unei viziuni comune și realiste pe termen lung în ceea ce priveste
sprijinirea comunităților și mediului rural.

Informații și detalii suplimentare privind prezentările susținute în cadrul evenimentului, pot
fi consultate aici .

 INTERVENȚII ALE MINISTRULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
  
În luna mai, domnul Adrian Oros - ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a susținut o
serie de intreviuri și intervenții privind teme și subiecte de interes în contextul
pandemiei COVId-19, secetei și măsurilor lansate. 
Interviurile pot fi accesate astfel:

Interviu Profitul Agricol privind învățământul agricol
Interviu AgroTv privind cele mai recente măsuri MADR
Interviu Profitul Agricol referitor la efectele secetei și măsuri de combatere
Intervenție la Digi 24 cu privire la stocurile de alimente disponibile

 INIȚIATIVE ȘI PROIECTE DE SUCCES DIN TERITORIU 
 
Actuala criză pe care o traversăm și măsurile de prevenire și combatere a efectelor

ACȚIUNI NAȚIONALE
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epidemiei de COVID-19 au oferit, pe lângă grija sporită față de sănătatea proprie și a
comunității, ocazia de a evalua mai profund implicarea socială în situații de criză. 
  
Astfel, pe siteul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală - rndr.ro am lansat secțiunea
Inițiative și proiecte naționale de succes, cât și ca reacții la efectele epidemiei de
COVID-19 . 
Secțiunea este în continuă actualizare cu proiecte și inițiative primite și semnalate din
teritoriu.

 CHESTIONAR PRIVIND LIVRAREA LEGUMELOR DE LA PRODUCĂTORI LA
CONSUMATORI 
 

 
 
O echipă de cercetători din cadrul Academiei Române - Filiala Iași, Institutul de
Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane și de la Rural Development Research Platform
au realizat în perioada 10 aprilie-15 mai o anchetă sociologică privind schimbările
comportamentale referitoare la consumul produselor agro-alimentare și achiziția de
legume direct de la producătorii locali. 
  
Din numărul total al chestionarelor completate au fost validate 1840 (99,24%) dintre
aceștia 1806 (98,15%) au afirmat că sunt interesați să achiziționeze legume proaspete
de la producători locali, livrate direct la ușă. 
  
O analiză intermediară a datelor colectate evidențiază faptul că o criză sanitară și
economică cum este cea provocată de SARS-CoV-2, generează numeroase modificări
comportamentale în rândul consumatorilor de legume proaspete în ceea ce privește
cumpărături direct de la producători locali. 
  
Dacă, înainte de declanșarea stării de urgență, doar 25,36% dintre respondenți au
comandat legume proaspete direct de la producători, cu livrare directă, după data de
16 martie 2020, aproximativ 38,98% au ales această modalitate de achiziție. 
 
Se observă, astfel, o creștere a nivelului de interes al consumatorului pentru produsul
local, proaspăt și cu valori nutritive sporite, comportament care ar putea avea un
impact important în creșterea calității vieții consumatorului. 
În același timp, datele obținute indică un fenomen de creștere a încrederii în relația
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dintre consumator și producătorul local iar acest aspect constituie un factor important
în trasarea și eficientizarea lanțurilor scurte de aprovizionare. 
Mai multe detalii ale analizei intermediare pot fi consultate accesând:
https://bit.ly/modificari-comportament-consumatori

 AGROCULTURAE.RO: PLATFORMĂ DE ANUNȚURI AGRICOLE 
  
Lansată anul acesta de către doi tineri din Miercurea Ciuc (Paul Ioniță și Vlad
Mihalache), Agroculturae.ro este prima platformă din România ce pune la dispoziție o
gamă largă de anunțuri doar din domeniul agriculturii. 
Pe site-ul agroculturae.ro pot fi găsite 18 categorii distincte (de la cereale, semințe și
boabe, până la utilaje agricole), iar publicarea de anunțuri este gratuită.

 COVID-19 TE ȚINE ÎN CASA, GAL-UL ÎȚI FACE CUMPĂRĂTURILE 
 
Pentru a reduce riscurile generate de epidemia de coronavirus, când oamenii sunt
îndemnați să evite spațiile aglomerate, GAL Crivățul de Sud-Est lansează o campanie
gratuită de ajutor pentru bătrâni. 
Mai exact, angajații și președintele  GAL-ului vor face cumpărăturile în această
perioadă pentru toate persoanele vârstnice care vor cere ajutorul. 
Mai multe detalii aici .

  CAMPANIE DE DONAȚII PENTRU ELEVI ÎN BRĂILA 
 
Asociația ”Coloreria” din Brăila s-a hotărât să facă pași concreți pentru a-i ajuta pe
elevii care în această perioadă nu au posibilitatea de a participa la lecțiile online. 
Astfel, ”Coloreria” a demarat o nouă campanie de donații, laptop-uri și tablete, care
vor ajunge direct la copii din clasele primare din satele Unirea, Tudor Vladimirescu și
Lacul Sărat. 
 
“Laptopul tău vechi poate fi comoara unui copil de 7-11 ani, care va avea
posibilitatea să își depășească condiția, nerămânând în urmă cu studiile, într-un
sistem educațional care îi condamnă pe cei fără posibilități.” 
  
Mai multe detalii privind campania de donații se găsesc aici .

 LEGUME CU ABONAMENT ANUAL 
  
Un micro-producător de legume bio din Buzău testează varianta aprovizionării
săptămânale a consumatorilor urbani pe bază de abonament.
  
Grădina Bio Amurtel Poieni este un proiect coordonat de Asociația de Ajutor Amurtel,
lansat la sfârșitul lunii aprilie prin livrarea primelor coșuri de legume bio de la ferma
proprie. 
Solariile asociației se află în satul Poieni (oraș Pătârlagele), din județul Buzău. 
  
Primele pachete furnizate către consumatori urbani din București și Buzău, în condiții
de siguranță totală, spun reprezentanții asociației. 
  
Consumatorii susțin coșuri de legume și pentru copiii unui centru rezidential din
județul Buzău. 
Pe acest fond lansăm invitația către consumatorii din București și Buzău de a deveni
parteneri în acest proiect cu mențiunea că în plus, Grădina furnizează săptămânal
legumele care stau la baza alimentației copiilor aflați sub măsură de protecție în
Centrul Rezidențial Familia Amurtel din satul Pănătău, județul Buzău de asemenea
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administrat de Asociația de Ajutor Amurtel România, spun reprezentanții asociației. 
  
Mai multe detalii pe legume-eco.ro

Platforma FAO Family Farm
Rețeaua EIP AGRI (nr.81 engleză) - ediție dedicată bioeconomiei circulare
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
DESIRA
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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metodele alternative de

participare/online.
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