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 EVENIMENTE NAȚIONALE

 SESIUNI DEPUNERE PROIECTE ÎN DERULARE 
  
Începând cu 25 septembrie și până în 23 octombrie se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor

de sprijin pentru măsura 21 – “Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-

urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din PNDR 2014 – 2020. 

  

Ghidul solicitantului pentru măsura 21 poate fi consultat accesând: 

http://bit.ly/GhidSolicitantM21 

  

Anunț sesiune aici 
  

***** 

Vă reamintim că până pe 15 octombrie se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de

finanțare pentru submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. 

 

Sesiunea actuală conține și noutăți, beneficiind de o alocare separată pentru diasporă (20 milioane

Euro din totalul de 43 milioane). 

  

Condițiile de eligibilitate și pașii de urmat pentru depunerea proiectelor sunt prezentați în Ghidul

Solicitantului: http://bit.ly/GhidSolicitant-sM61 

 

  CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND VIZIUNEA PE TERMEN LUNG PENTRU  ZONELE
RURALE 

INFORMAȚII UTILE
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Până pe 30 noiembrie 2020 puteți participa la consultarea publică privind viziunea pe termen lung

pentru zonele rurale – inclusiv până în 2040. 
 
Consultarea este deschisă publicului larg, de la consumatori, sectorul agro-alimentar, IMMuri rurale,

fermieri, autorități regionale și locale, la GALuri, ONGuri, mediu academic și rețele naționale rurale. 
Link consultare: http://bit.ly/consultare-COM-zonerurale  
 
Pentru completare este necesară înregistrarea în sistem sau mail către  
AGRI-EVALUATION@ec.europa.eu  
 
Scopul consultării vizează centralizarea opiniilor privind:

        Nevoile actuale ale zonelor rurale

        potențialul/atractivitatea zonelor rurale

        oportunități pentru viitorul zonelor rurale

        administrația locală

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=c69c1adf19&e=157868eaf0
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  PLATFORMĂ DATE DESCHISE PROIECTE HORIZON2020 

   
 
Proiectul EUREKA reprezintă o inițiativă de date deschise și centralizare a informațiilor, cunoștințelor

practice și soluților inovatoare generate de proiectele multi-actor Horizon 2020. 

  

Pentru dezvoltarea acestei platforme este necesar ajutorul vostru prin completarea chestionarului

http://bit.ly/chestionarEUREKA . 

Chestionarul este disponibil inclusiv în română, selectând opțiunea Languages din dreapta sus.

 NEWSLETTER EIP AGRI – NR 85 

 
Cel mai recent număr al newsletterului EIP AGRI este disponibil în limba română, atât pe siteul

rndr.ro – secțiunea PEI AGRI, cât și pe sietul eip-agri – secțiunea newsletters. 

Tematica ediției lunii septembrie continuă utilizarea tehnologiile digitale în cadrul fermei.

Din cuprins:

Tehnologie ultrasonică pentru protejarea culturilor
Raportul Focus Grupului privind sănătatea albinelor și apicultura durabilă
Adaptarea durabilă a agticulturii europene la schimbări climatice
Infrastructura de cercetare

și multe alte subiecte interesante. 

*** 

Reamintim că două publicații și un clip EIP AGRI sunt acum disponibile în română:

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS);
Inovarea în lanțurile scurte de aprovizionare

Servicii de sprijinire a inovării 

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
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 CONSILIUL AGRIFISH din 21 SEPTEMBRIE 2020

În cadrul reuniunii Consiliului AGRIFISH din 21 septembrie, au continuat discuțiile privind
pachetul de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada post  2020, în vederea
adoptării abordării generale a Consiliului din octombrie 2020. Acest ultim aspect a generat și
consensul miniștrilor participanți, având în vedere că  sugestiile prezentate de președinție
reprezintă un pas în direcția cea bună.

Totodată, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu privire la trei elemente ale reformei
PAC, respectiv arhitectura verde, includerea concluziilor Consiliului European referitoare la CFM
în viitorul sistem de plăți directe și noul model de performanță.

Sugestiile formulate de președinție au în vedere introducerea unei cote minime uniforme la
nivelul UE de zone neproductive și o abordare mai flexibilă și voluntară în ceea ce privește
plafonarea plăților directe, cât și a introducerea programelor ecologice obligatorii, cu o fază-
pilot de doi ani.

În ceea ce privește noul model de performanță, miniștrii consideră, de asemenea, că sunt în
continuare necesare discuții suplimentare cu privire la chestiuni specifice, respectiv cu privire
la procesul de aprobare a planurilor strategice naționale și necesitatea unei politici
simplificate.

“Am făcut progrese importante în cadrul discuțiilor de astăzi privind reforma PAC și am
convingerea că, în cadrul următoarei noastre reuniuni, vom fi în măsură să adoptăm abordarea
generală a Consiliului. A existat un consens și sprijin larg referitor la faptul că putem realiza
acest lucru în octombrie. Un aspect rămâne neschimbat: ne concentrăm asupra fermierilor
europeni pentru a rămâne competitivi pe durata tranziției către practici mai verzi” - Julia
Klöckner, ministrul federal al alimentației și agriculturii.

Mai multe informații privind reuniunea Consiliului AgriFish și intervenția domnului Adrian Oros -
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, aici și aici . 
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  OFERTĂ DE COOPERARE GAL POLONIA 
 
Grupul de Acțiune Locală Kraina Trzech Rzek (teritoriul celor trei râuri) împreună cu un alt GAL
polonez caută parteneri străini pentru un proiect privind schimbul de bune practici și
dezvoltarea antreprenoriatului în zonele rurale. 
 
Proiectul de cooperare se numește “Dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe resurse locale”. 
Aflați mai multe informații despre GALul Kraina Trzech Rzek din regiunea Wielkopolska
accesând: http://www.kraina3rzek.pl 
 
Persoană de contact: Magda Przystałowska,  biuro@kraina3rzek.pl 
Propunerea de proiect poate fi consultată aici (auto-descărcare) .

 GRUPUL TEMATIC ENRD “VIZIUNEA PE TERMEN LUNG PENTRU ZONELE RURALE”
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În perioada 22-23 septembrie a.c. s-a desfășurat prima întâlnire (online) a grupului tematic de
lucru Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale sub coordonarea ENRD.
 
Scopul grupului tematic vizează creșterea implicării comunităților locale în dezvoltarea locală,
îmbunătățirea coerenței și dialogului dintre local și autoritățile cu responsabilități în domeniu,
contribuția la studiul Centrului Comun de Cercetare (JRC) privind viziunea pe termen lung a
zonelor rurale (a se vedea și consultarea publică din secțiunea Informații recente).

Mai multe detalii în secțiunea LTVRA de pe siteul ENRD și aici .

 A 8a REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADER/CLLD
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În 18 septembrie a avut loc cea de-a 8a întâlnire a subgrupului LEADER/CLLD constituit în
cadrul Adunării rețelelor rurale europene.
Evenimentul a avut loc online și a vizat schimbul de experiențe privind combaterea efectelor
negative ale pandemiei COVID-19, cât și adaptarea și desfășurarea activităților GALurilor în
această perioadă. 
 
Astfel, schimbul de experiențe a inclus activități și exemple de bune practici din state membre
ca Austria, Suedia, Finlanda, Irlanda și Slovenia.
Concluziile desprinse în urma subgrupului vizează aspecte precum:

           adaptarea procedurilor de lucru la contextul actual;
       simplificarea și adoptarea facilă a modificărilor (flexilibitate administrativă)
pentru derularea activităților GALurilor;       
      dobândirea aptitudinilor digitale de lucru;
        importanța dialogului permanent între GALuri și autorități naționale; 
      dezvoltarea cooperării dintre local, administrație locală și guvern;
        digitalizarea activităților și dezvoltarea unui sistem IT performant.

De asemenea, a fost menționată derularea consultării privind evaluarea LEADER, termenul
limită fiind 13 octombrie. Link consultare privind evaluarea aici . 
Mai multe informații și prezentările susținute ăn cadrul webinarului, aici .

  SEMINARUL PEI AGRI “PLANURILE STRATEGICE PAC ȘI ROLUL AKIS” 

 
În perioada 16-18 septembrie a avut loc seminarul online EIPAGRI privind rolul cunoașterii și
inovării agricole (AKIS) ca parte a Planurilor Naționale Strategice în Statele Membre. 
Evenimentul a analizat elaborarea și implementarea AKIS, prin schimbul de experiențe,
consultanță și servicii de consiliere, cât și sprijinul rețelelor naționale rurale privind inovarea,
Grupurile Operaționale și AKIS. 
Elementele - cheie ale PAC post 2020 și recomandările privind implementarea AKIS, cât și
setul/pachetul AKIS, având în vedere că Planurile Naționale Strategice PAC vor cuprinde
secțiuni privind:

stimularea schimbului de cunoștințe, inovării și utilizării de tehnologii digitale în
agricultură;
sprijin privind serviciile de consultanță și inovare, instruire și transfer de cunoștințe în
dezvoltare rurală;
buget specific de 10 mld. Euro aferent Horizon Europe pentru agricultură, alimentație,
bioeconomie și dezvoltare rurală.
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De asemenea, în cadrul grupurilor de discuții a fost subliniată importanța îmbunătățirii
cunoștințelor consultanțiilor și actualizarea cunoștințelor acestora. 
 
În ceea ce privește contribuția și rolul Rețelelor Naționale PAC (RNPAC) în implementarea și
sprijnul acordat AKIS, propunerile din cadrul discuțiilor vizează crearea cadrului de discuții și
încurajarea schimbului de cunoștințe și experiență între fermieri, consultanți, cercetători și
media, organizarea evenimentelor de instruire a acestora (info tabere și zile de informare/ziua
porților deschise), cât și identificarea bunelor practici și traducerea tematicilor de interes. 
 
Mai multe detalii aici .

 SMART RURAL 21: COMUNA REMETEA 

   
Comuna Remetea  se numără printre participanții în proiectul european Smart Rural 21. 
Situată în zona muntoasă a Depresiunii Gheorgheni, în județul Harghita, Remetea este unul din
cele mai mari sate din regiune. 
 
Comuna Remetea numără o populație de aproximativ 6.171 locuitori, sute de ani de istorie și
tradiții culturale bine păstrate. Printre avantajele și renumele zonei se numără izvoarele de apă
minerală. 

 
Administrația din Remetea este una stabilă și folosește tehnici de management participativ/în
cooperare, cunoștințe și experiență locală, iar prin instituțiile subordonate (centru de sănătate,
centru turistic, centre ale comunității, centru social, creșă) încearcă să răspundă nevoilor
comunității. 
Prin participare în proiect, comuna dorește să adopte concepte precum dezvoltarea integrată,

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=ceb039b45a&e=157868eaf0
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inclusiv economică, privind sănătatea, inovarea și educația.

 
Colegii de la Highclere Consulting, experți naționali în cadrul proiectului Smart Rural21, au
făcut în august o vizită în comună, pentru a afla mai în detaliu ideile, așteptările și stadiul
activităților. 
  
“De la stadiul de aplicație pentru proiect ne-am dat seama cât de unită și bine organizată este
comunitatea din Remetea, dar ne-a făcut o deosebită plăcere să  vedem câte proiecte
frumoase, utile și  necesare au  fost duse la bun sfârșit.” 

   
Comuna Remetea face parte din teritoriul GAL G10 . 
Aflați mai multe despre Remetea aici și aici .

EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI NAȚIONALE
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 TINERII FERMIERI POT BENEFICIA DE O SUPRAFAȚĂ DE PÂNĂ LA 50
HA  
 
În ședința Guvernului din data de 24 septembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale
ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație
agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. 
 
Adoptarea acestui act normativ creează cadrul legislativ necesar completării Programului
de instalare a tinerilor fermieri, prin acordarea unor facilității, respectiv
concesionarea/arendarea unor terenuri agricole cu o suprafată de până la 50 ha, în
vederea instalării în mediul rural și desfășurării activităților în domeniul agricol. 
 
Prezentul act normativ vizează modificarea, completarea precum și reglementarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, care prevăd posibilitatea ca ADS
să concesioneze/arendeze terenurile cu destinație agricolă, libere de contract în
suprafața maximă de 50 ha, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin
atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil,
în vederea înființării de ferme. 
 
Mai multe detalii aici .

 LICEELE AGRICOLE SUSȚINUTE FINANCIAR DE MADR 
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se află în plin proces de semnare a
contractelor de finanțare pentru investiții specifice și asigurarea unor cheltuieli materiale
pentru un număr de 56 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol, a căror listă
este prezentată în anexă. 
 
Prin implementarea măsurilor cuprinse în contractele de finanțare, MADR vizează
dezvoltarea învățământului liceal agricol românesc, având ca scop realizarea obiectivului
de întinerire și profesionalizare a forței de muncă din agricultură. 
 
Programul de investiții specifice pentru anul 2020 a fost elaborat în funcție de
necesitățile fiecărui liceu agricol și aprobat de către MADR, iar finanțarea se asigură de la
bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul MADR. 
 
Mai multe detalii aici .

 ȘCOALA DIN FARĂU,JUD, ALBA: MODEL DE INVESTIȚII PENTRU COMUNITATE 
 
La Fărău, o mică localitate aflată aproape de granița județului nostru cu cele ale Clujului
și Târgu Mureș, copiii învață într-un mediu mai bine pus la punct și mai performant decât
în multe școli chiar și din mediul urban. 
 
Într-o comună care numără puțin peste 1500 de suflete, aproape 50 de copii merg la
cursuri într-o clădire nouă, construită din bani europeni, după cele mai înalte standarde.
Săli de clasă spațioase, parc de joacă în aer liber modern, mobilier nou în totalitate. 
 
Școala din Fărău a fost modernizată la standarde atât de înalte, încât mulți dintre părinți
au renunțat să-și mai mute copiii la alte unități de învățământ din oraș. Fiecare clasă are
propriul grup sanitar și există internet în toată clădirea. Investiția s-a ridicat la aproape

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=ec8f913a0d&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=3de950dde7&e=157868eaf0


09.10.2020 Gmail - Newsletter RNDR 9/2020 📨

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1679345122849904913&simpl=msg-f%3A16793… 12/25

300 de mii de euro, fonduri date de către Uniunea Europeană. 
Întreg articolul și mai multe detalii aici .
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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
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(RNDR) 

Contact: 
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București 

Tel.: 021 307 23 91, 
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Fax: 021 307 86 06
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 SESIUNI DEPUNERE PROIECTE ÎN DERULARE 
  
Începând cu 25 septembrie și până în 23 octombrie se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor

de sprijin pentru măsura 21 – “Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-

urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din PNDR 2014 – 2020. 

  

Ghidul solicitantului pentru măsura 21 poate fi consultat accesând: 

http://bit.ly/GhidSolicitantM21 

  

Anunț sesiune aici 
  

***** 

Vă reamintim că până pe 15 octombrie se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de

finanțare pentru submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. 

 

Sesiunea actuală conține și noutăți, beneficiind de o alocare separată pentru diasporă (20 milioane

Euro din totalul de 43 milioane). 

  

Condițiile de eligibilitate și pașii de urmat pentru depunerea proiectelor sunt prezentați în Ghidul

Solicitantului: http://bit.ly/GhidSolicitant-sM61 

 

  CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND VIZIUNEA PE TERMEN LUNG PENTRU  ZONELE
RURALE 

 
 
Până pe 30 noiembrie 2020 puteți participa la consultarea publică privind viziunea pe termen lung

pentru zonele rurale – inclusiv până în 2040. 
 
Consultarea este deschisă publicului larg, de la consumatori, sectorul agro-alimentar, IMMuri rurale,

fermieri, autorități regionale și locale, la GALuri, ONGuri, mediu academic și rețele naționale rurale. 
Link consultare: http://bit.ly/consultare-COM-zonerurale  
 
Pentru completare este necesară înregistrarea în sistem sau mail către  
AGRI-EVALUATION@ec.europa.eu  
 
Scopul consultării vizează centralizarea opiniilor privind:

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=f9b2cf4243&e=157868eaf0
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https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=cb29b3f1df&e=157868eaf0
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        Nevoile actuale ale zonelor rurale

        potențialul/atractivitatea zonelor rurale

        oportunități pentru viitorul zonelor rurale

        administrația locală

  PLATFORMĂ DATE DESCHISE PROIECTE HORIZON2020 

   
 
Proiectul EUREKA reprezintă o inițiativă de date deschise și centralizare a informațiilor, cunoștințelor

practice și soluților inovatoare generate de proiectele multi-actor Horizon 2020. 

  

Pentru dezvoltarea acestei platforme este necesar ajutorul vostru prin completarea chestionarului

http://bit.ly/chestionarEUREKA . 

Chestionarul este disponibil inclusiv în română, selectând opțiunea Languages din dreapta sus.

 NEWSLETTER EIP AGRI – NR 85 

 
Cel mai recent număr al newsletterului EIP AGRI este disponibil în limba română, atât pe siteul

rndr.ro – secțiunea PEI AGRI, cât și pe sietul eip-agri – secțiunea newsletters. 

Tematica ediției lunii septembrie continuă utilizarea tehnologiile digitale în cadrul fermei.

Din cuprins:

Tehnologie ultrasonică pentru protejarea culturilor

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=8dab19446c&e=157868eaf0
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Raportul Focus Grupului privind sănătatea albinelor și apicultura durabilă
Adaptarea durabilă a agticulturii europene la schimbări climatice
Infrastructura de cercetare

și multe alte subiecte interesante. 

*** 

Reamintim că două publicații și un clip EIP AGRI sunt acum disponibile în română:

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS);
Inovarea în lanțurile scurte de aprovizionare

Servicii de sprijinire a inovării 

 CONSILIUL AGRIFISH din 21 SEPTEMBRIE 2020

În cadrul reuniunii Consiliului AGRIFISH din 21 septembrie, au continuat discuțiile privind
pachetul de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada post  2020, în vederea
adoptării abordării generale a Consiliului din octombrie 2020. Acest ultim aspect a generat și
consensul miniștrilor participanți, având în vedere că  sugestiile prezentate de președinție
reprezintă un pas în direcția cea bună.

Totodată, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu privire la trei elemente ale reformei
PAC, respectiv arhitectura verde, includerea concluziilor Consiliului European referitoare la CFM
în viitorul sistem de plăți directe și noul model de performanță.

Sugestiile formulate de președinție au în vedere introducerea unei cote minime uniforme la
nivelul UE de zone neproductive și o abordare mai flexibilă și voluntară în ceea ce privește

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
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plafonarea plăților directe, cât și a introducerea programelor ecologice obligatorii, cu o fază-
pilot de doi ani.

În ceea ce privește noul model de performanță, miniștrii consideră, de asemenea, că sunt în
continuare necesare discuții suplimentare cu privire la chestiuni specifice, respectiv cu privire
la procesul de aprobare a planurilor strategice naționale și necesitatea unei politici
simplificate.

“Am făcut progrese importante în cadrul discuțiilor de astăzi privind reforma PAC și am
convingerea că, în cadrul următoarei noastre reuniuni, vom fi în măsură să adoptăm abordarea
generală a Consiliului. A existat un consens și sprijin larg referitor la faptul că putem realiza
acest lucru în octombrie. Un aspect rămâne neschimbat: ne concentrăm asupra fermierilor
europeni pentru a rămâne competitivi pe durata tranziției către practici mai verzi” - Julia
Klöckner, ministrul federal al alimentației și agriculturii.

Mai multe informații privind reuniunea Consiliului AgriFish și intervenția domnului Adrian Oros -
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, aici și aici . 

  OFERTĂ DE COOPERARE GAL POLONIA 
 
Grupul de Acțiune Locală Kraina Trzech Rzek (teritoriul celor trei râuri) împreună cu un alt GAL
polonez caută parteneri străini pentru un proiect privind schimbul de bune practici și
dezvoltarea antreprenoriatului în zonele rurale. 
 
Proiectul de cooperare se numește “Dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe resurse locale”. 
Aflați mai multe informații despre GALul Kraina Trzech Rzek din regiunea Wielkopolska
accesând: http://www.kraina3rzek.pl 
 
Persoană de contact: Magda Przystałowska,  biuro@kraina3rzek.pl 
Propunerea de proiect poate fi consultată aici (auto-descărcare) .

 GRUPUL TEMATIC ENRD “VIZIUNEA PE TERMEN LUNG PENTRU ZONELE RURALE”
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În perioada 22-23 septembrie a.c. s-a desfășurat prima întâlnire (online) a grupului tematic de
lucru Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale sub coordonarea ENRD.
 
Scopul grupului tematic vizează creșterea implicării comunităților locale în dezvoltarea locală,
îmbunătățirea coerenței și dialogului dintre local și autoritățile cu responsabilități în domeniu,
contribuția la studiul Centrului Comun de Cercetare (JRC) privind viziunea pe termen lung a
zonelor rurale (a se vedea și consultarea publică din secțiunea Informații recente).

Mai multe detalii în secțiunea LTVRA de pe siteul ENRD și aici .

 A 8a REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADER/CLLD

 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=35000c38f9&e=157868eaf0
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În 18 septembrie a avut loc cea de-a 8a întâlnire a subgrupului LEADER/CLLD constituit în
cadrul Adunării rețelelor rurale europene.
Evenimentul a avut loc online și a vizat schimbul de experiențe privind combaterea efectelor
negative ale pandemiei COVID-19, cât și adaptarea și desfășurarea activităților GALurilor în
această perioadă. 
 
Astfel, schimbul de experiențe a inclus activități și exemple de bune practici din state membre
ca Austria, Suedia, Finlanda, Irlanda și Slovenia.
Concluziile desprinse în urma subgrupului vizează aspecte precum:

           adaptarea procedurilor de lucru la contextul actual;
       simplificarea și adoptarea facilă a modificărilor (flexilibitate administrativă)
pentru derularea activităților GALurilor;       
      dobândirea aptitudinilor digitale de lucru;
        importanța dialogului permanent între GALuri și autorități naționale; 
      dezvoltarea cooperării dintre local, administrație locală și guvern;
        digitalizarea activităților și dezvoltarea unui sistem IT performant.

De asemenea, a fost menționată derularea consultării privind evaluarea LEADER, termenul
limită fiind 13 octombrie. Link consultare privind evaluarea aici . 
Mai multe informații și prezentările susținute ăn cadrul webinarului, aici .

  SEMINARUL PEI AGRI “PLANURILE STRATEGICE PAC ȘI ROLUL AKIS” 

 
În perioada 16-18 septembrie a avut loc seminarul online EIPAGRI privind rolul cunoașterii și
inovării agricole (AKIS) ca parte a Planurilor Naționale Strategice în Statele Membre. 
Evenimentul a analizat elaborarea și implementarea AKIS, prin schimbul de experiențe,
consultanță și servicii de consiliere, cât și sprijinul rețelelor naționale rurale privind inovarea,
Grupurile Operaționale și AKIS. 
Elementele - cheie ale PAC post 2020 și recomandările privind implementarea AKIS, cât și
setul/pachetul AKIS, având în vedere că Planurile Naționale Strategice PAC vor cuprinde
secțiuni privind:

stimularea schimbului de cunoștințe, inovării și utilizării de tehnologii digitale în
agricultură;
sprijin privind serviciile de consultanță și inovare, instruire și transfer de cunoștințe în
dezvoltare rurală;
buget specific de 10 mld. Euro aferent Horizon Europe pentru agricultură, alimentație,
bioeconomie și dezvoltare rurală.

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=567fbe2768&e=157868eaf0
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De asemenea, în cadrul grupurilor de discuții a fost subliniată importanța îmbunătățirii
cunoștințelor consultanțiilor și actualizarea cunoștințelor acestora. 
 
În ceea ce privește contribuția și rolul Rețelelor Naționale PAC (RNPAC) în implementarea și
sprijnul acordat AKIS, propunerile din cadrul discuțiilor vizează crearea cadrului de discuții și
încurajarea schimbului de cunoștințe și experiență între fermieri, consultanți, cercetători și
media, organizarea evenimentelor de instruire a acestora (info tabere și zile de informare/ziua
porților deschise), cât și identificarea bunelor practici și traducerea tematicilor de interes. 
 
Mai multe detalii aici .

 SMART RURAL 21: COMUNA REMETEA 

   
Comuna Remetea  se numără printre participanții în proiectul european Smart Rural 21. 
Situată în zona muntoasă a Depresiunii Gheorgheni, în județul Harghita, Remetea este unul din
cele mai mari sate din regiune. 
 
Comuna Remetea numără o populație de aproximativ 6.171 locuitori, sute de ani de istorie și
tradiții culturale bine păstrate. Printre avantajele și renumele zonei se numără izvoarele de apă
minerală. 

 
Administrația din Remetea este una stabilă și folosește tehnici de management participativ/în
cooperare, cunoștințe și experiență locală, iar prin instituțiile subordonate (centru de sănătate,
centru turistic, centre ale comunității, centru social, creșă) încearcă să răspundă nevoilor
comunității. 
Prin participare în proiect, comuna dorește să adopte concepte precum dezvoltarea integrată,

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=6b26a70592&e=157868eaf0


09.10.2020 Gmail - Newsletter RNDR 9/2020 📨

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1679345122849904913&simpl=msg-f%3A16793… 22/25

inclusiv economică, privind sănătatea, inovarea și educația.

 
Colegii de la Highclere Consulting, experți naționali în cadrul proiectului Smart Rural21, au
făcut în august o vizită în comună, pentru a afla mai în detaliu ideile, așteptările și stadiul
activităților. 
  
“De la stadiul de aplicație pentru proiect ne-am dat seama cât de unită și bine organizată este
comunitatea din Remetea, dar ne-a făcut o deosebită plăcere să  vedem câte proiecte
frumoase, utile și  necesare au  fost duse la bun sfârșit.” 

   
Comuna Remetea face parte din teritoriul GAL G10 . 
Aflați mai multe despre Remetea aici și aici .

EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI NAȚIONALE
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 TINERII FERMIERI POT BENEFICIA DE O SUPRAFAȚĂ DE PÂNĂ LA 50
HA  
 
În ședința Guvernului din data de 24 septembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale
ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație
agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. 
 
Adoptarea acestui act normativ creează cadrul legislativ necesar completării Programului
de instalare a tinerilor fermieri, prin acordarea unor facilității, respectiv
concesionarea/arendarea unor terenuri agricole cu o suprafată de până la 50 ha, în
vederea instalării în mediul rural și desfășurării activităților în domeniul agricol. 
 
Prezentul act normativ vizează modificarea, completarea precum și reglementarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, care prevăd posibilitatea ca ADS
să concesioneze/arendeze terenurile cu destinație agricolă, libere de contract în
suprafața maximă de 50 ha, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin
atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil,
în vederea înființării de ferme. 
 
Mai multe detalii aici .

 LICEELE AGRICOLE SUSȚINUTE FINANCIAR DE MADR 
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se află în plin proces de semnare a
contractelor de finanțare pentru investiții specifice și asigurarea unor cheltuieli materiale
pentru un număr de 56 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol, a căror listă
este prezentată în anexă. 
 
Prin implementarea măsurilor cuprinse în contractele de finanțare, MADR vizează
dezvoltarea învățământului liceal agricol românesc, având ca scop realizarea obiectivului
de întinerire și profesionalizare a forței de muncă din agricultură. 
 
Programul de investiții specifice pentru anul 2020 a fost elaborat în funcție de
necesitățile fiecărui liceu agricol și aprobat de către MADR, iar finanțarea se asigură de la
bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul MADR. 
 
Mai multe detalii aici .

 ȘCOALA DIN FARĂU,JUD, ALBA: MODEL DE INVESTIȚII PENTRU COMUNITATE 
 
La Fărău, o mică localitate aflată aproape de granița județului nostru cu cele ale Clujului
și Târgu Mureș, copiii învață într-un mediu mai bine pus la punct și mai performant decât
în multe școli chiar și din mediul urban. 
 
Într-o comună care numără puțin peste 1500 de suflete, aproape 50 de copii merg la
cursuri într-o clădire nouă, construită din bani europeni, după cele mai înalte standarde.
Săli de clasă spațioase, parc de joacă în aer liber modern, mobilier nou în totalitate. 
 
Școala din Fărău a fost modernizată la standarde atât de înalte, încât mulți dintre părinți
au renunțat să-și mai mute copiii la alte unități de învățământ din oraș. Fiecare clasă are
propriul grup sanitar și există internet în toată clădirea. Investiția s-a ridicat la aproape
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300 de mii de euro, fonduri date de către Uniunea Europeană. 
Întreg articolul și mai multe detalii aici .

 

FAO Ferma de familie
Rețeaua EIP AGRI (nr.85 engleză)
Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)
Rețeaua EIP AGRI (nr.85 română)
DESIRA
Serviciul de Evaluare ENRD
Rețeaua Rurală a Scoției
Rețeaua Naționala Rurală a Spaniei
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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