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Foto coperta 1: RNDR (2017) 
Foto 2: RNDR

 INFORMAȚII UTILE 

 EVENIMENTE INTERNAȚIONALE 

 EVENIMENTE NAȚIONALE

PLATFORMELE ONLINE ÎN SPRIJINUL CONSUMATORILOR ȘI PRODUCĂTORILOR 

Actuala criză sanitară ne-a obligat să regândim și să ne adaptam obiceiurile, stilul de viață mai
repede decât credeam. Până la apariția și răspândirea pandemiei, viitorul părea încă departe. 

TEMA EDIȚIEI
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Pentru producătorii locali, această criză este încă o problemă pe lângă cele deja existente, cum ar
fi comercializare în magazine, vizibilitatea la raft etc. 
De aceea este esențial ca în această perioadă și nu numai, să îi sprijinim și să cumpărăm local. 

Agricultura, ca activitate socială (și economică), face parte din ADN-ul național și este necesar să
fie înțeleasă și apreciată în consecință.  
De aceea, platformele online dedicate producătorilor locali și consumatorilor nu trebuie percepute
drept  un pas forțat către digitalizare și online, ci mai degrabă ca o punte de legătură și
comunicare între aceștia.  

În plus, [platformele] contribuie la identificarea producătorilor din zonă cât și la formarea
lanțurilor scurte de aprovizionare și distribuție. 
Astfel, platformele îndeplinesc mai degrabă un rol social și nu digital. 
Și să nu uităm de cooperativele locale, care depun eforturi mari de a ajunge în piețe și magazine. 

Crizele pot fi și ocazii de schimbare și inovare. Să vedem și partea bună: 

Nu înseamnă probleme individuale, ci soluții comune;
Nu înseamnă obișnuință, ci idei și soluții la îndemână; 
Nu înseamnă distanță, ci contact, comunicare directă și sprijin reciproc (contact telefonic,
livrări).

N.B: Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sub-măsurile 4.1/4.1a -
Sprijin pentru investiții în exploatații agricole/pomicole , 9.1/9.1a - Înființarea grupurilor de
producători în sectorul agricol / pomicol și 16.4/16.4 a - Sprijin acordat pentru cooperare
orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare sunt sprijinite grupurile de
producători și cooperativele. 

Mai jos regăsiți o lista a câtorva platforme online (lista nu este exhaustivă, iar documentul se va
auto-descărca): 
Listă platforme online producători locali

INFORMAȚII UTILE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=b315c453d7&e=157868eaf0
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 CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND VIZIUNEA PE TERMEN LUNG PENTRU  ZONELE
RURALE 

Vă reamintim că până pe 30 noiembrie 2020 puteți să vă exprimați punctul de vedere
referitor la consultarea publică Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale, derulată de
Comisia Europeană. 
  
În vederea încurajării participării la consultare, a fost elaborat setul pentru identificarea
provocărilor cu care se confruntă zonele rurale. 
  
Setul poate fi folosit în cadrul grupurilor de discuții, iar concluziile discuțiilor vor fi
comunicate Comisiei Europene. 
Începând din 26 noiembrie, setul este disponibil și în limba română! 
  
1 - Ghid privind folosirea setului 
2 - Setul LTVRA / VTLZR - prezentare 
3- Identificarea provocărilor și oportunităților 
4 - Priorități 
5 - Identificarea concluziilor 

Concluziile atelierelor/grupurilor de discuții vor fi transmise către EC-RURAL-VISION-
WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu. 

Mai multe detalii aici .
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   SITUAȚIA PIEȚELOR, SUBIECT ÎN CONSULTARE 

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros și Premierul Ludovic Orban au avut în 18 noiembrie
consultări cu reprezentanții asociațiilor de legumicultori, mici producători și apicultori din
România, pe tema problemelor și a soluțiilor de susținere a acestor sectoare. 

Prim-ministrul a explicat că, în prezent, este permisă activitatea în piețele deschise și
volante, iar măsura suspendării temporare a activității piețelor închise a fost luată din rațiuni
de protecție sanitară a cetățenilor, îndeosebi a persoanelor în vârstă, cele mai expuse în
acest context. 

Activitatea piețelor închise va fi reluată imediat ce condițiile epidemiologice o vor permite și
în condiții de siguranță sanitară pentru cetățeni, a menționat premierul Orban. 
„Vă garantez deschiderea totală pentru găsirea de soluții rezonabile și pentru susținerea
micilor producători români", a subliniat prim-ministrul. 

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a subliniat că micii producători din zootehnie,
legumicultură și pomicultură vor beneficia de compensări în baza Măsurii 21. 

„Începând cu 25 noiembrie, vor intra în conturile a peste 120.000 de beneficiari din sectorul
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agricol aproximativ 150 de milioane de euro. Sunt fonduri binevenite pentru susținerea
producătorilor români, greu încercați de criza provocată de COVID 19. 
De asemenea, modificăm prin ordonanță de urgență Legea 69 din 2016 privind achizițiile
publice verzi, astfel încât achizițiile publice să se poată face de la producători locali”, a
precizat ministrul Agriculturii. 
Mai multe detalii aici .

 STADIU PRIVIND PROIECTELE DEPUSE PENTRU MĂSURA 21 
  
În data de 23 octombrie 2020 s-a încheiat procesul de depunere a cererilor în cadrul Măsurii
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. 
  
Sprijinul se acordă în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine,
dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi, măsura fiind accesată de un număr de
122.986 fermieri. 
  
Situația cererilor depuse pentru Măsura 21 în perioada 25.09 - 23.10.2020, se prezintă
astfel:

în sectorul zootehnic – bovine: 44.960 cereri pentru un număr de 594.974 capete;
în sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine: 40.067 cereri pentru un număr de
8.709.852 capete
în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi: 46.451 cereri pentru o suprafață de
66.526,85 ha.

Pe site-ul APIA este  publicată Anexa cu situația detaliată a cererilor depuse în cadrul Măsurii
21, pe fiecare județ în parte. 
  
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și
urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea
competentă până la 31 decembrie 2020. 
Alocarea financiară pentru această măsură este de 150 milioane de euro. 
Mai multe detalii aici .

 SESIUNI DEPUNERE PROIECTE (PNDR) ÎN DERULARE 
  
La acest moment, se mai află în derulare sesiunea de depunere aferentă submăsurii 4.2 -
Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole –

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=dc0a1736b7&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=93c4975e0b&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=7e819900ff&e=157868eaf0
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componenta investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană, termen-limită 31
decembrie 2020. 
 

 NEWSLETTER EIP AGRI – NR 87 

Cel mai recent număr al newsletterului EIP AGRI este disponibil în limba română, atât pe
siteul rndr.ro – secțiunea PEI AGRI, cât și pe siteul eip-agri – secțiunea newsletters. 
Tematica ediției lunii noiembrie vizează agroecologia și protecția solului. 
Din cuprins:

Straturi biodegradabile de mulci
Atelierul EIP AGRI online despre sol
Dezvoltarea comună a lanțurilor alimentare durabile

și alte subiecte de interes 
  
Link ediția în limba română .

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

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS);
Inovarea în lanțurile scurte de aprovizionare
Servicii de sprijinire a inovării 

 CHESTIONAR PENTRU ANTREPRENORII DIN RURAL 
  
Fundația Romanian Angel Appeal împreună cu Centrul pentru Legislație Nonprofit realizează
un scurt sondaj de opinie cu privire la nevoile unor potențiali antreprenori din mediul rural. 
  
Acest chestionar este adresat în special persoanelor din rural sau celor care intenționează să
pornească o activitate economica/afacere în mediul rural. 
  

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=aad60712fb&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=c144caa4db&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=5713610e3e&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=3ea25f5e0c&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=82674550b4&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=d935a647f4&e=157868eaf0
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Completarea acestui chestionar este anonimă și durează aproximativ 6 minute. 
Data-limită pentru completarea chestionarului este 7 decembrie 2020. 
Link chestionar .

 VIDEOCONFERINȚA MINIȘTRILOR AGRICULTURII ȘI PESCUITULUI

În data de 16 noiembrie a avut loc videoconferința miniștrilor agriculturii și pescuitului. 

Sistemele alimentare durabile, situația de pe piața agricolă europeană, precum și provocările
specifice legate de COVID-19 și de pesta porcină africană au fost principalele puncte discutate. 

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=a705cf0cbe&e=157868eaf0


12.01.2021 Gmail - 📨Newsletter RNDR 11/2020 🍂

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1684511623907140728&simpl=msg-f%3A1684511623907140728&simpl=msg-f%3A1684539981183236515 9/44

În cursul sesiunii de dimineață, președinția Consiliului UE, împreună cu Comisia Europeană, au
informat miniștrii cu privire la progresele înregistrate în cadrul UE în ceea ce privește combaterea
pierderilor și a risipei de alimente. 
Președinția a subliniat faptul că statele membre dispun în prezent de strategii și planuri
naționale relevante, subliniind, de asemenea, că donațiile alimentare sunt un element esențial al
acestor strategii. 

Miniștrii au făcut referire la impactul COVID-19 asupra pierderilor și a risipei de alimente, iar
președinția a subliniat necesitatea de a evita „stocarea” de produse alimentare astfel încât acestea
să rămână disponibile tuturor. 
Comisia și-a exprimat disponibilitatea de a extinde mandatul platformei UE privind pierderile și
risipa de alimente după 2021. 

Delegația daneză a informat cu privire la situația actuală în ceea ce privește nurcile și COVID-19 din
țară, explicând riscul potențial pentru eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19 din cauza nurcilor
infectate cu o versiune a virusului mutantă. 
Miniștrii au fost de acord că este o problemă europeană de sănătate și nu doar o preocupare legată
de bunăstarea animalelor. 

Președinția a exprimat necesitatea de a continua schimbul de informații cu privire la această
chestiune și de a organiza o discuție viitoare cu privire la modul de creștere a nurcilor în Europa. 
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Delegațiile cehă și poloneză au informat miniștrii cu privire la solicitarea lor către Comisie privind o
mai bună coordonare în ceea ce privește combaterea pestei porcine africane și privind reducerea
sarcinii administrative aferente, în special în ceea ce privește procedurile legate de cofinanțare. 

Miniștrii au sprijinit în mare măsură această inițiativă, subliniind necesitatea unor măsuri sporite de
coordonare care vor permite statelor membre să combată și să eradicheze pesta porcină africană. 

De asemenea, Comisia a informat miniștrii cu privire la rezultatul conferinței „De la fermă la
consumator”, organizată de Comisie la 15-16 octombrie 2020. 

Unii miniștri au solicitat Comisiei să efectueze evaluări ale impactului relevante și au subliniat
importanța participării tuturor părților interesate la strategie. 

De asemenea, miniștrii au solicitat clarificări din partea Comisiei dacă aceasta intenționează să își
retragă propunerea privind pachetul de reformă a PAC post-2020. 

Mai multe detalii privind subiectele dezbătute aici .
 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=5c1ca4704f&e=157868eaf0
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  SAT EUROPEAN DE TINERET 2021

 
Pe 21 noiembrie, în cadrul celei de-a doua ediții a Galei Tinerilor din Mediul Rural organizată
de către Asociația pentru Dezvoltare Activă (Bacău) și Go Free-Asociația pentru Sprijinirea
Societății Civile (Cluj), sub umbrela programului European Youth Village privind implicarea
din satele românești, a avut loc decernarea premilor.  

Evenimentul a fost transmis online pe pagina de facebook European Youth Village și a cuprins
trei părți. 
Prima parte a Galei a inclus atât informații despre programul European Youth Village, cât și
testimonialele tinerilor implicați în activități și clipurile de prezentare pregătite de tinerii
din cele 8 comune finaliste pentru titlul de Sat European de Tineret 2021: 

Bâra (Neamț), 
Buciumeni (Dâmbovița), 

EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI NAȚIONALE
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Cleja (Bacău), 
Grivița (Galați), 
Panaci (Suceava), 
Rășinari (Sibiu), 
Sălacea (Bihor), 
Slimnic (Sibiu). 

Gala Tinerilor din Mediul Rural și-a propus să pună în lumina reflectoarelor tinerii și poveștile
de succes din satele românești, așa că cea de-a doua parte a evenimentului a continuat cu
premierea a 9 tineri implicați, 4 educatori și 4 proiecte cu impact din satele românești. 
Câștigătorii titlului Sat European de Tineret 2021 sunt:

comuna Slimnic din Sibiu,
comuna Aroneanu din Iași
comuna Cleja din Bacău, 
comuna Grivița din Galați 

Lista câștigătorilor și întreg comunicatul de presă pot fi consultate aici .

 PLATFORMA ONLINE GUST de IAȘI  

Asociația Rural Development Research Platform a lansat proiectul GustDeIași (Construirea
platformei digitale GustDeIași.ro) în sprijinul facilitării accesului consumatorilor din municipiul
Iași la produsele alimentare, direct de la producătorii locali și regionali. 

Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Iași, iar scopul acestuia constă în creșterea
gradului de informare și de accesibilitate a cetățenilor municipiului Iași cu privire la producătorii

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=c5e0b9a4ed&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=bd1875b809&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=dbe35e05bb&e=157868eaf0
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de produse agroalimentare din Regiunea de Dezvoltare Nord Est, prezenți pe piața ieșeană. 

Proiectul vine în sprijinul  consumatorilor, care întâmpină dificultăți în ceea ce privește
identificarea producătorilor locali de produse agroalimentare și, mai ales, a producătorilor care
asigură livrarea produselor direct la domiciliu, această realitate fiind evidențiată în special mai
ales în situații de criză, așa cum este cazul crizei sanitare și economice provocată de SARS-
CoV-2 în România. 

Actuala criză a demonstrat și vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare convenționale, iar
lanțurile alimentare scurte pot contribui semnificativ la depășirea efectelor crizei economice și
alimentare.   

Acesta este principalul obiectiv al platformelor online dedicate producătorilor locali, de a-i aduce
mai aproape de consumatori, într-un dialog direct. 
Mai multe detalii despre platforma GustdeIași aici .

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=aa1da61c90&e=157868eaf0
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 ÎNTÂLNIRI CU FERMIERII DIN ZONA MONTANĂ  

În cursul lunii octombrie 2020, în urma programului stabilit de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale (MADR) prin domnul Secretar de Stat Aurel Simion și domnul Subsecretar de
Stat Avram Fițiu, împreună cu Agenția Națională a Zonei Montane, pentru a veni în sprijinul
concret al fermierilor, producătorilor, întreprinzătorilor privați  și persoanelor fizice din zona
montană, au fost organizate o serie de întâlniri în cadrul cărora au fost prezentate submăsura
4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole”, cât și tehnici
și modele europene pentru amenajarea stânelor montane, necesitatea înființării în zona
montană a Punctelor Gastronomice Locale și importanța asocierii fermierilor montani în
cooperative agricole și grupuri de producători. 
  
În cadrul întâlnirilor au fost vizitate ferme de la nivel local, precum „Ferma Musceleană” – o
afacere de familie în care, familia Lițoi – părinți și copii – cresc un număr de 152 capete

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=7481efa51c&e=157868eaf0
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bovine. Aceștia au accesat fonduri europene în cadrul submăsurii 6.1  „Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri”, înființând o unitate de procesare carne. 
Laptele provenit din fermă este prelucrat într-o gamă diversificată de produse lactate:
cașcaval, brânză telemea, urdă - în cadrul acesteia și comercializat prin magazinul propriu, 
dar și prin pensiunea agroturistică deținută de familie. 
  
Din discuțiile avute de fermieri cu domnul Subsecretar de Stat Avram Fițiu, s-a concretizat
ideea de a accesa fonduri pe submăsura 4.2 în vederea creării unui circuit integrat, de tipul
„de la fermă la consumator”. 
De asemenea, domnul Subsecretar de Stat Avram Fițiu a avut întâlniri cu fermieri și
producători din zona Rucăr, Dragoslavele și Dâmbovicioara, fiind vizitată stâna ecologică
Dâmbovicioara, construită din surse proprii ale comunei. 
Tot aici, mai există  în stadiu de construcție și amenajare un centru de muls și prelucrare a
laptelui – obiectiv realizat de asemenea din fonduri proprii ale primăriei. 

În urma acestor întâlniri, fermierii din zona Dâmbovicioara și-au manifestat interesul pentru
accesarea Submăsurii 4.2, considerând construirea unui abator de mică capacitate, ca o
necesitate pentru comunitate. 
Cu ocazia acestor întâlniri, fermierii din zona montană amintită au semnalat o serie de
probleme cu care se confruntă:

Lipsa forței de muncă;
lipsa utilajelor performante pentru cosirea, conservarea și depozitarea fânului precum
și pentru întreținerea pășunilor și a fânețelor;
necesitatea unor fonduri pentru investiții în: centre de colectare/procesare lapte,
stâne montane;
identificarea unor soluții și a unor forme de sprijin împotriva distrugerilor provocate
de animalele sălbatice.

Organizarea evenimentului a fost realizată de către Oficiul de Dezvoltare Montană Curtea de
Argeș, prin reprezentantul Agenției Naționale a Zonei Montane în teritoriu.

 ȘAPTE LOCALITĂȚI VÂLCENE DECLARATE PARTE A „TRANSHUMANȚEI CARPATICE” 
 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=d39667dcb0&e=157868eaf0
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„Transhumanța carpatică, parte a vieții pastorale tradiționale” a fost înscrisă în Inventarul
național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial. 

Înscrierea elementului cultural în Patrimoniul Cultural Imaterial Național reprezintă doar un
prim pas, procesul de înscriere a Transhumanței carpatice în Patrimoniul Cultural Imaterial al
Umanității UNESCO fiind, de asemenea, demarat, în cadrul unui dosar multinațional la care
participă 10 state. 
  
Înscrierea în patrimoniul UNESCO va permite o mai bună punere în valoare a dimensiunii
economice și sociale a acestui fenomen cultural viu și adoptarea unor măsuri care să permită
transmiterea sa către generațiile viitoare. 

„În ciuda declinului pe care păstoritul transhumant l-a suferit în ultimele decenii, această
ocupație cu caracter istoric continuă să reprezinte mijlocul principal de existență al unui
număr important de păstori din zonele montane, ce conservă trăsăturile unei economii
pastorale alcătuită pe parcursul secolelor.  
  
Astăzi, transhumanța reprezintă un ansamblu complex de practici și cunoștințe ce privesc
animalele, pășunatul la altitudine, meșteșugurile și produsele stânei, comunitatea pastorală
și ritualurile ei, conferind identitate satului pastoral montan cu specific transhumant și
gospodăriei țărănești pastorale.” informează Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea. 
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Din județul Vâlcea, au fost declarate parte a „Transhumanței carpatice” următoarele șapte
localități: Vaideeni, Perișani, Malaia, Boișoara, Câineni, Racovița și Titești. 

Mai multe detalii aici .

 FĂBRICUȚA DE BRÂNZETURI, INAUGURATĂ LA POIANA STAMPEI 
 

În luna octombrie 2020, Roman Mezdrea, un antreprenor din comuna Poiana Stampei, județul
Suceava, a inaugurat  unitatea de procesare pentru produse lactate, având o capacitate de
până la 700 litri/ zi. 
Materia primă provine atât din ferma proprie, cât și de la fermierii din localitate. 
  
Roman Mezdrea deține o fermă de bovine având un număr de 18 capete, din rasele Bălțată
Românească, Pinzgau și Brună de Maramureș. 
 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=7960779bf9&e=157868eaf0
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Investitia a fost realizată prin Grupul de Acțiune Locală GAL «Bazinul Dornelor», pe Măsura
5, Axa 2: Soluții inovative pentru o agricultură competitivă. 
  
În cadrul proiectului au fost achiziționate utilaje agricole pentru recoltarea fânului, s-a
realizat construcția - făbricuța propriu-zisă, compusă din trei containere modulare,
configurate și compartimentate conform cerințelor DSVSA. 
În cadrul micii afaceri, se realizează produse tradiționale dar cu echipamente de volume mai
mari, din inox și conforme cu cerințele europene. 
  
Proprietarul și-a propus pentru perioada următoare demararea procedurilor în vederea
dobândirii mențiunii de calitate facultative „produs montan” și extinderea vânzărilor prin
rețeaua de magazine din marile orașe. 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=e68e398fd2&e=157868eaf0
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În vederea întocmirii proiectului, Agenția Națională a Zonei Montane, prin compartimentul de
consultanță și asistență tehnică a oferit sprijin și consultanță tânărului antreprenor. 

Mai multe detalii aici și aici .

 PARTICIPAREA LA TESTUL DE EFICIENȚĂ PENTRU DETECȚIA VIRUSULUI TOMATO BROWN
RUGOSE FRUIT VIRUS

În perioada 29.09.2020-08.10.2020, Laboratorul Naţional Fitosanitar din cadrul Autorităţii
Naţionale Fitosanitară, a participat prin unitatea tehnică biologie moleculară, la testul de
eficienţă privind detecția virusului Tomato brown rugose fruit virus obţinând rezultate conforme
(sensibilitate – 100 %, specificitate – 100 %, acuratețe – 100 %). 
  
Testul a fost organizat de Laboratorul European de Referinţă pentru virusuri, viroizi şi
fitoplasme (EURL Virology), cu scopul de a evalua capacitatea laboratoarelor participante de a
detecta prezența virusului în probe de material vegetal infectat, simptomatic şi asimptomatic. 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=1af8ea1360&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=eac7f49f4d&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=492b23c935&e=157868eaf0
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Laboratorul național a utilizat pentru detecţie următoarele metode:

Real-time RT-PCR (adapted from ISF 2020),
Real-time RT-PCR (Valitest, adapted from ISF 2020),
Real-time RT-PCR (adapted from Menzel and Winter, in press),

listate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei 2020/1191.
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evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra
evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.

CALENDAR

- Evenimentele organizate
de ENRD - Rețeaua
Europeană pentru
Dezvoltare Rurală și EIP
AGRI - Rețeaua
Europeană pentru Inovare
în Agricultură și
Silvicultură sunt anunțate
pe siteuri, împreună cu
metodele alternative de
participare/online.

-

-

-

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
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 EVENIMENTE NAȚIONALE

PLATFORMELE ONLINE ÎN SPRIJINUL CONSUMATORILOR ȘI PRODUCĂTORILOR 

Actuala criză sanitară ne-a obligat să regândim și să ne adaptam obiceiurile, stilul de viață mai
repede decât credeam. Până la apariția și răspândirea pandemiei, viitorul părea încă departe. 
Pentru producătorii locali, această criză este încă o problemă pe lângă cele deja existente, cum ar
fi comercializare în magazine, vizibilitatea la raft etc. 
De aceea este esențial ca în această perioadă și nu numai, să îi sprijinim și să cumpărăm local. 

Agricultura, ca activitate socială (și economică), face parte din ADN-ul național și este necesar să
fie înțeleasă și apreciată în consecință.  
De aceea, platformele online dedicate producătorilor locali și consumatorilor nu trebuie percepute
drept  un pas forțat către digitalizare și online, ci mai degrabă ca o punte de legătură și
comunicare între aceștia.  

În plus, [platformele] contribuie la identificarea producătorilor din zonă cât și la formarea
lanțurilor scurte de aprovizionare și distribuție. 
Astfel, platformele îndeplinesc mai degrabă un rol social și nu digital. 
Și să nu uităm de cooperativele locale, care depun eforturi mari de a ajunge în piețe și magazine. 

Crizele pot fi și ocazii de schimbare și inovare. Să vedem și partea bună: 

Nu înseamnă probleme individuale, ci soluții comune;
Nu înseamnă obișnuință, ci idei și soluții la îndemână; 

TEMA EDIȚIEI
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Nu înseamnă distanță, ci contact, comunicare directă și sprijin reciproc (contact telefonic,
livrări).

N.B: Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sub-măsurile 4.1/4.1a -
Sprijin pentru investiții în exploatații agricole/pomicole , 9.1/9.1a - Înființarea grupurilor de
producători în sectorul agricol / pomicol și 16.4/16.4 a - Sprijin acordat pentru cooperare
orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare sunt sprijinite grupurile de
producători și cooperativele. 

Mai jos regăsiți o lista a câtorva platforme online (lista nu este exhaustivă, iar documentul se va
auto-descărca): 
Listă platforme online producători locali

 CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND VIZIUNEA PE TERMEN LUNG PENTRU  ZONELE
RURALE 

Vă reamintim că până pe 30 noiembrie 2020 puteți să vă exprimați punctul de vedere

INFORMAȚII UTILE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=6bd985cb26&e=157868eaf0
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referitor la consultarea publică Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale, derulată de
Comisia Europeană. 
  
În vederea încurajării participării la consultare, a fost elaborat setul pentru identificarea
provocărilor cu care se confruntă zonele rurale. 
  
Setul poate fi folosit în cadrul grupurilor de discuții, iar concluziile discuțiilor vor fi
comunicate Comisiei Europene. 
Începând din 26 noiembrie, setul este disponibil și în limba română! 
  
1 - Ghid privind folosirea setului 
2 - Setul LTVRA / VTLZR - prezentare 
3- Identificarea provocărilor și oportunităților 
4 - Priorități 
5 - Identificarea concluziilor 

Concluziile atelierelor/grupurilor de discuții vor fi transmise către EC-RURAL-VISION-
WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu. 

Mai multe detalii aici .

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=90c0035fd3&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=abbeec25f1&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=28a62258bf&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=32f0cbbd1d&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=fdb3e31209&e=157868eaf0
mailto:EC-RURAL-VISION-WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=65156e1961&e=157868eaf0
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   SITUAȚIA PIEȚELOR, SUBIECT ÎN CONSULTARE 

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros și Premierul Ludovic Orban au avut în 18 noiembrie
consultări cu reprezentanții asociațiilor de legumicultori, mici producători și apicultori din
România, pe tema problemelor și a soluțiilor de susținere a acestor sectoare. 

Prim-ministrul a explicat că, în prezent, este permisă activitatea în piețele deschise și
volante, iar măsura suspendării temporare a activității piețelor închise a fost luată din rațiuni
de protecție sanitară a cetățenilor, îndeosebi a persoanelor în vârstă, cele mai expuse în
acest context. 

Activitatea piețelor închise va fi reluată imediat ce condițiile epidemiologice o vor permite și
în condiții de siguranță sanitară pentru cetățeni, a menționat premierul Orban. 
„Vă garantez deschiderea totală pentru găsirea de soluții rezonabile și pentru susținerea
micilor producători români", a subliniat prim-ministrul. 

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a subliniat că micii producători din zootehnie,
legumicultură și pomicultură vor beneficia de compensări în baza Măsurii 21. 

„Începând cu 25 noiembrie, vor intra în conturile a peste 120.000 de beneficiari din sectorul
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agricol aproximativ 150 de milioane de euro. Sunt fonduri binevenite pentru susținerea
producătorilor români, greu încercați de criza provocată de COVID 19. 
De asemenea, modificăm prin ordonanță de urgență Legea 69 din 2016 privind achizițiile
publice verzi, astfel încât achizițiile publice să se poată face de la producători locali”, a
precizat ministrul Agriculturii. 
Mai multe detalii aici .

 STADIU PRIVIND PROIECTELE DEPUSE PENTRU MĂSURA 21 
  
În data de 23 octombrie 2020 s-a încheiat procesul de depunere a cererilor în cadrul Măsurii
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. 
  
Sprijinul se acordă în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine,
dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi, măsura fiind accesată de un număr de
122.986 fermieri. 
  
Situația cererilor depuse pentru Măsura 21 în perioada 25.09 - 23.10.2020, se prezintă
astfel:

în sectorul zootehnic – bovine: 44.960 cereri pentru un număr de 594.974 capete;
în sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine: 40.067 cereri pentru un număr de
8.709.852 capete
în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi: 46.451 cereri pentru o suprafață de
66.526,85 ha.

Pe site-ul APIA este  publicată Anexa cu situația detaliată a cererilor depuse în cadrul Măsurii
21, pe fiecare județ în parte. 
  
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și
urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea
competentă până la 31 decembrie 2020. 
Alocarea financiară pentru această măsură este de 150 milioane de euro. 
Mai multe detalii aici .

 SESIUNI DEPUNERE PROIECTE (PNDR) ÎN DERULARE 
  
La acest moment, se mai află în derulare sesiunea de depunere aferentă submăsurii 4.2 -
Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole –

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=1e12529c64&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=b338849543&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=edd617f371&e=157868eaf0
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componenta investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană, termen-limită 31
decembrie 2020. 
 

 NEWSLETTER EIP AGRI – NR 87 

Cel mai recent număr al newsletterului EIP AGRI este disponibil în limba română, atât pe
siteul rndr.ro – secțiunea PEI AGRI, cât și pe siteul eip-agri – secțiunea newsletters. 
Tematica ediției lunii noiembrie vizează agroecologia și protecția solului. 
Din cuprins:

Straturi biodegradabile de mulci
Atelierul EIP AGRI online despre sol
Dezvoltarea comună a lanțurilor alimentare durabile

și alte subiecte de interes 
  
Link ediția în limba română .

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

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS);
Inovarea în lanțurile scurte de aprovizionare
Servicii de sprijinire a inovării 

 CHESTIONAR PENTRU ANTREPRENORII DIN RURAL 
  
Fundația Romanian Angel Appeal împreună cu Centrul pentru Legislație Nonprofit realizează
un scurt sondaj de opinie cu privire la nevoile unor potențiali antreprenori din mediul rural. 
  
Acest chestionar este adresat în special persoanelor din rural sau celor care intenționează să
pornească o activitate economica/afacere în mediul rural. 
  

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=581e66bae1&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=8f40320256&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=ee0326dde9&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=8a38a40b87&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=79a9fb3927&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=76a0df1211&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=710675da9a&e=157868eaf0
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Completarea acestui chestionar este anonimă și durează aproximativ 6 minute. 
Data-limită pentru completarea chestionarului este 7 decembrie 2020. 
Link chestionar .

 VIDEOCONFERINȚA MINIȘTRILOR AGRICULTURII ȘI PESCUITULUI

În data de 16 noiembrie a avut loc videoconferința miniștrilor agriculturii și pescuitului. 

Sistemele alimentare durabile, situația de pe piața agricolă europeană, precum și provocările
specifice legate de COVID-19 și de pesta porcină africană au fost principalele puncte discutate. 

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=766de76940&e=157868eaf0
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În cursul sesiunii de dimineață, președinția Consiliului UE, împreună cu Comisia Europeană, au
informat miniștrii cu privire la progresele înregistrate în cadrul UE în ceea ce privește combaterea
pierderilor și a risipei de alimente. 
Președinția a subliniat faptul că statele membre dispun în prezent de strategii și planuri
naționale relevante, subliniind, de asemenea, că donațiile alimentare sunt un element esențial al
acestor strategii. 

Miniștrii au făcut referire la impactul COVID-19 asupra pierderilor și a risipei de alimente, iar
președinția a subliniat necesitatea de a evita „stocarea” de produse alimentare astfel încât acestea
să rămână disponibile tuturor. 
Comisia și-a exprimat disponibilitatea de a extinde mandatul platformei UE privind pierderile și
risipa de alimente după 2021. 

Delegația daneză a informat cu privire la situația actuală în ceea ce privește nurcile și COVID-19 din
țară, explicând riscul potențial pentru eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19 din cauza nurcilor
infectate cu o versiune a virusului mutantă. 
Miniștrii au fost de acord că este o problemă europeană de sănătate și nu doar o preocupare legată
de bunăstarea animalelor. 

Președinția a exprimat necesitatea de a continua schimbul de informații cu privire la această
chestiune și de a organiza o discuție viitoare cu privire la modul de creștere a nurcilor în Europa. 
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Delegațiile cehă și poloneză au informat miniștrii cu privire la solicitarea lor către Comisie privind o
mai bună coordonare în ceea ce privește combaterea pestei porcine africane și privind reducerea
sarcinii administrative aferente, în special în ceea ce privește procedurile legate de cofinanțare. 

Miniștrii au sprijinit în mare măsură această inițiativă, subliniind necesitatea unor măsuri sporite de
coordonare care vor permite statelor membre să combată și să eradicheze pesta porcină africană. 

De asemenea, Comisia a informat miniștrii cu privire la rezultatul conferinței „De la fermă la
consumator”, organizată de Comisie la 15-16 octombrie 2020. 

Unii miniștri au solicitat Comisiei să efectueze evaluări ale impactului relevante și au subliniat
importanța participării tuturor părților interesate la strategie. 

De asemenea, miniștrii au solicitat clarificări din partea Comisiei dacă aceasta intenționează să își
retragă propunerea privind pachetul de reformă a PAC post-2020. 

Mai multe detalii privind subiectele dezbătute aici .
 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=8c447c7bb6&e=157868eaf0
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  SAT EUROPEAN DE TINERET 2021

 
Pe 21 noiembrie, în cadrul celei de-a doua ediții a Galei Tinerilor din Mediul Rural organizată
de către Asociația pentru Dezvoltare Activă (Bacău) și Go Free-Asociația pentru Sprijinirea
Societății Civile (Cluj), sub umbrela programului European Youth Village privind implicarea
din satele românești, a avut loc decernarea premilor.  

Evenimentul a fost transmis online pe pagina de facebook European Youth Village și a cuprins
trei părți. 
Prima parte a Galei a inclus atât informații despre programul European Youth Village, cât și
testimonialele tinerilor implicați în activități și clipurile de prezentare pregătite de tinerii
din cele 8 comune finaliste pentru titlul de Sat European de Tineret 2021: 

Bâra (Neamț), 
Buciumeni (Dâmbovița), 

EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI NAȚIONALE
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Cleja (Bacău), 
Grivița (Galați), 
Panaci (Suceava), 
Rășinari (Sibiu), 
Sălacea (Bihor), 
Slimnic (Sibiu). 

Gala Tinerilor din Mediul Rural și-a propus să pună în lumina reflectoarelor tinerii și poveștile
de succes din satele românești, așa că cea de-a doua parte a evenimentului a continuat cu
premierea a 9 tineri implicați, 4 educatori și 4 proiecte cu impact din satele românești. 
Câștigătorii titlului Sat European de Tineret 2021 sunt:

comuna Slimnic din Sibiu,
comuna Aroneanu din Iași
comuna Cleja din Bacău, 
comuna Grivița din Galați 

Lista câștigătorilor și întreg comunicatul de presă pot fi consultate aici .

 PLATFORMA ONLINE GUST de IAȘI  

Asociația Rural Development Research Platform a lansat proiectul GustDeIași (Construirea
platformei digitale GustDeIași.ro) în sprijinul facilitării accesului consumatorilor din municipiul
Iași la produsele alimentare, direct de la producătorii locali și regionali. 

Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Iași, iar scopul acestuia constă în creșterea
gradului de informare și de accesibilitate a cetățenilor municipiului Iași cu privire la producătorii

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=f0fa403167&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=60dba3462b&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=1f156dbe1b&e=157868eaf0
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de produse agroalimentare din Regiunea de Dezvoltare Nord Est, prezenți pe piața ieșeană. 

Proiectul vine în sprijinul  consumatorilor, care întâmpină dificultăți în ceea ce privește
identificarea producătorilor locali de produse agroalimentare și, mai ales, a producătorilor care
asigură livrarea produselor direct la domiciliu, această realitate fiind evidențiată în special mai
ales în situații de criză, așa cum este cazul crizei sanitare și economice provocată de SARS-
CoV-2 în România. 

Actuala criză a demonstrat și vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare convenționale, iar
lanțurile alimentare scurte pot contribui semnificativ la depășirea efectelor crizei economice și
alimentare.   

Acesta este principalul obiectiv al platformelor online dedicate producătorilor locali, de a-i aduce
mai aproape de consumatori, într-un dialog direct. 
Mai multe detalii despre platforma GustdeIași aici .

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=a70f032712&e=157868eaf0
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 ÎNTÂLNIRI CU FERMIERII DIN ZONA MONTANĂ  

În cursul lunii octombrie 2020, în urma programului stabilit de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale (MADR) prin domnul Secretar de Stat Aurel Simion și domnul Subsecretar de
Stat Avram Fițiu, împreună cu Agenția Națională a Zonei Montane, pentru a veni în sprijinul
concret al fermierilor, producătorilor, întreprinzătorilor privați  și persoanelor fizice din zona
montană, au fost organizate o serie de întâlniri în cadrul cărora au fost prezentate submăsura
4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole”, cât și tehnici
și modele europene pentru amenajarea stânelor montane, necesitatea înființării în zona
montană a Punctelor Gastronomice Locale și importanța asocierii fermierilor montani în
cooperative agricole și grupuri de producători. 
  
În cadrul întâlnirilor au fost vizitate ferme de la nivel local, precum „Ferma Musceleană” – o
afacere de familie în care, familia Lițoi – părinți și copii – cresc un număr de 152 capete

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=175946c49c&e=157868eaf0
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bovine. Aceștia au accesat fonduri europene în cadrul submăsurii 6.1  „Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri”, înființând o unitate de procesare carne. 
Laptele provenit din fermă este prelucrat într-o gamă diversificată de produse lactate:
cașcaval, brânză telemea, urdă - în cadrul acesteia și comercializat prin magazinul propriu, 
dar și prin pensiunea agroturistică deținută de familie. 
  
Din discuțiile avute de fermieri cu domnul Subsecretar de Stat Avram Fițiu, s-a concretizat
ideea de a accesa fonduri pe submăsura 4.2 în vederea creării unui circuit integrat, de tipul
„de la fermă la consumator”. 
De asemenea, domnul Subsecretar de Stat Avram Fițiu a avut întâlniri cu fermieri și
producători din zona Rucăr, Dragoslavele și Dâmbovicioara, fiind vizitată stâna ecologică
Dâmbovicioara, construită din surse proprii ale comunei. 
Tot aici, mai există  în stadiu de construcție și amenajare un centru de muls și prelucrare a
laptelui – obiectiv realizat de asemenea din fonduri proprii ale primăriei. 

În urma acestor întâlniri, fermierii din zona Dâmbovicioara și-au manifestat interesul pentru
accesarea Submăsurii 4.2, considerând construirea unui abator de mică capacitate, ca o
necesitate pentru comunitate. 
Cu ocazia acestor întâlniri, fermierii din zona montană amintită au semnalat o serie de
probleme cu care se confruntă:

Lipsa forței de muncă;
lipsa utilajelor performante pentru cosirea, conservarea și depozitarea fânului precum
și pentru întreținerea pășunilor și a fânețelor;
necesitatea unor fonduri pentru investiții în: centre de colectare/procesare lapte,
stâne montane;
identificarea unor soluții și a unor forme de sprijin împotriva distrugerilor provocate
de animalele sălbatice.

Organizarea evenimentului a fost realizată de către Oficiul de Dezvoltare Montană Curtea de
Argeș, prin reprezentantul Agenției Naționale a Zonei Montane în teritoriu.

 ȘAPTE LOCALITĂȚI VÂLCENE DECLARATE PARTE A „TRANSHUMANȚEI CARPATICE” 
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„Transhumanța carpatică, parte a vieții pastorale tradiționale” a fost înscrisă în Inventarul
național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial. 

Înscrierea elementului cultural în Patrimoniul Cultural Imaterial Național reprezintă doar un
prim pas, procesul de înscriere a Transhumanței carpatice în Patrimoniul Cultural Imaterial al
Umanității UNESCO fiind, de asemenea, demarat, în cadrul unui dosar multinațional la care
participă 10 state. 
  
Înscrierea în patrimoniul UNESCO va permite o mai bună punere în valoare a dimensiunii
economice și sociale a acestui fenomen cultural viu și adoptarea unor măsuri care să permită
transmiterea sa către generațiile viitoare. 

„În ciuda declinului pe care păstoritul transhumant l-a suferit în ultimele decenii, această
ocupație cu caracter istoric continuă să reprezinte mijlocul principal de existență al unui
număr important de păstori din zonele montane, ce conservă trăsăturile unei economii
pastorale alcătuită pe parcursul secolelor.  
  
Astăzi, transhumanța reprezintă un ansamblu complex de practici și cunoștințe ce privesc
animalele, pășunatul la altitudine, meșteșugurile și produsele stânei, comunitatea pastorală
și ritualurile ei, conferind identitate satului pastoral montan cu specific transhumant și
gospodăriei țărănești pastorale.” informează Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea. 
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Din județul Vâlcea, au fost declarate parte a „Transhumanței carpatice” următoarele șapte
localități: Vaideeni, Perișani, Malaia, Boișoara, Câineni, Racovița și Titești. 

Mai multe detalii aici .

 FĂBRICUȚA DE BRÂNZETURI, INAUGURATĂ LA POIANA STAMPEI 
 

În luna octombrie 2020, Roman Mezdrea, un antreprenor din comuna Poiana Stampei, județul
Suceava, a inaugurat  unitatea de procesare pentru produse lactate, având o capacitate de
până la 700 litri/ zi. 
Materia primă provine atât din ferma proprie, cât și de la fermierii din localitate. 
  
Roman Mezdrea deține o fermă de bovine având un număr de 18 capete, din rasele Bălțată
Românească, Pinzgau și Brună de Maramureș. 
 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=7da52b3ce2&e=157868eaf0
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Investitia a fost realizată prin Grupul de Acțiune Locală GAL «Bazinul Dornelor», pe Măsura
5, Axa 2: Soluții inovative pentru o agricultură competitivă. 
  
În cadrul proiectului au fost achiziționate utilaje agricole pentru recoltarea fânului, s-a
realizat construcția - făbricuța propriu-zisă, compusă din trei containere modulare,
configurate și compartimentate conform cerințelor DSVSA. 
În cadrul micii afaceri, se realizează produse tradiționale dar cu echipamente de volume mai
mari, din inox și conforme cu cerințele europene. 
  
Proprietarul și-a propus pentru perioada următoare demararea procedurilor în vederea
dobândirii mențiunii de calitate facultative „produs montan” și extinderea vânzărilor prin
rețeaua de magazine din marile orașe. 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=4dd762554e&e=157868eaf0
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În vederea întocmirii proiectului, Agenția Națională a Zonei Montane, prin compartimentul de
consultanță și asistență tehnică a oferit sprijin și consultanță tânărului antreprenor. 

Mai multe detalii aici și aici .

 PARTICIPAREA LA TESTUL DE EFICIENȚĂ PENTRU DETECȚIA VIRUSULUI TOMATO BROWN
RUGOSE FRUIT VIRUS

În perioada 29.09.2020-08.10.2020, Laboratorul Naţional Fitosanitar din cadrul Autorităţii
Naţionale Fitosanitară, a participat prin unitatea tehnică biologie moleculară, la testul de
eficienţă privind detecția virusului Tomato brown rugose fruit virus obţinând rezultate conforme
(sensibilitate – 100 %, specificitate – 100 %, acuratețe – 100 %). 
  
Testul a fost organizat de Laboratorul European de Referinţă pentru virusuri, viroizi şi
fitoplasme (EURL Virology), cu scopul de a evalua capacitatea laboratoarelor participante de a
detecta prezența virusului în probe de material vegetal infectat, simptomatic şi asimptomatic. 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=951128d7e1&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=6dedb4db76&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=2833700c05&e=157868eaf0
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Laboratorul național a utilizat pentru detecţie următoarele metode:

Real-time RT-PCR (adapted from ISF 2020),
Real-time RT-PCR (Valitest, adapted from ISF 2020),
Real-time RT-PCR (adapted from Menzel and Winter, in press),

listate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei 2020/1191.
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evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra
evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.

CALENDAR

- Evenimentele organizate
de ENRD - Rețeaua
Europeană pentru
Dezvoltare Rurală și EIP
AGRI - Rețeaua
Europeană pentru Inovare
în Agricultură și
Silvicultură sunt anunțate
pe siteuri, împreună cu
metodele alternative de
participare/online.

-

-

-
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(RNDR) 
Contact: 
E-mail: rndr@madr.ro 
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Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163,
București 
Tel.: 021 307 23 91, 
        021 307 86 24 
Fax: 021 307 86 06

Copyright © 2020, RNDR. All rights reserved. 

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro 

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri? 
 update your preferences sau unsubscribe from this list 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=58d1e9b57d&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=9d100d8ad9&e=157868eaf0
mailto:usr.rndr@madr.ro
https://rndr.us11.list-manage.com/profile?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=703372fcaa&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=703372fcaa&e=157868eaf0&c=5825fb356c
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=be903f051aa1117da75fafaa9&afl=1

