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Foto coperta 1: RNDR/ N.S (2020) 

Foto 2: RNDR/ N.S (2020)

 INFORMAȚII UTILE 

 EVENIMENTE INTERNAȚIONALE 

 EVENIMENTE NAȚIONALE

  PRELUNGIRE SESIUNE PNDR PRIVIND ÎMPĂDURIREA 
 

INFORMAȚII UTILE
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Sesiunea nr. 5 de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru

prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea

de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 26.02.2021.  

Ghidul solicitantului pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de

suprafețe împădurite” aferent sesiunii nr. 5 de depunere a cererilor de sprijin, precum și

documentele relevante pentru implementarea schemei de ajutor de stat sunt publicate pe site-ul

APIA - http://www.apia.org.ro , la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din

PNDR. 

Foto: Alexandru Tofan, concurs foto RNDR

   RECOMANDĂRI ALE COMISIEI PRIVIND PLANURILE NAȚIONALE STRATEGICE PAC 
 

În data de 18 decembrie 2020, Comisia Europeană a publicat recomandările pentru Statele

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=9b4e9b2dd6&e=157868eaf0
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Membre în vederea elaborării Planurilor Strategice PAC. 
Recomandările sunt parte a dialogului dintre Comisie și Statele Membre și sprijinirea în
implementarea PAC și a armonizării cu noile strategii și Pactul Verde European, strategia De
la fermă la consumator și cea de Biodiversitate. 
Mai multe detalii aici .

 PROTEJAREA INDICAȚIILOR GEOGRAFICE A PRODUSELOR NEAGRICOLE 

Comisia Europeană (CE) a publicat la 30 noiembrie 2020 documentul referitor la evaluarea inițială a

impactului unei viitoare inițiative legislative cu privire la regimul de protecție a indicațiilor

geografice pentru produse neagricole (non-agri GI), la nivelul UE. 

  

Astfel, a fost demarat procesul prin care statele membre UE și alte părți interesate pot transmite

observații/propuneri/puncte de vedere până în data de 18 ianuarie 2021, 𝐨𝐫𝐚  𝟎𝟎.𝟎𝟎 (𝐂𝐄𝐓). 

Comentariile/ observațiile/propunerile/punctele de vedere pot fi transmise accesând: 

http://bit.ly/protejare-indicatii-geografice-UE-neagricol  

Pentru o evaluare a poziției României față de demersul CE, observațiile/comentariile

propunerile/punctele de vedere formulate vor fi transmiseși la e-mail politici.indalim@madr.ro

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=332e97feb9&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=a244db7439&e=157868eaf0
mailto:politici.indalim@madr.ro
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 CONSULTARE PRIVIND SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ 
 

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind impactul Politicii Agricole Comune asupra

schimbului de experiență și activităților de consultanță. Data-limită până la care se pot transmite

păreri/puncte de vedere este 2 februarie 2021. 

  

Consultarea publică va centraliza feedback și informații de la fermieri, autorități naționale și

regionale, cercetători și publicul larg în vederea elaborării unei evaluări generale. 

  

De asemenea, evaluarea va determina cum este îndeplinit obiectivul PAC privind “stimularea

schimbului de cunoștințe și inovare în agricultură, silvicultură și în zonele rurale” și dacă măsurile

sunt eficiente, coerente, relevante și generează valoare adăugată UE. 

Mai multe informații aici .

 NEWSLETTER EIP AGRI> NR 88 
 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=e81fcfdbeb&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=1f032cff9b&e=157868eaf0
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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 decembrie vizează protecția pădurilor și solului. 

Din cuprins:

Management durabil silvicol privind biodiversitatea silvicolă

Noua strategie UE privind sănătatea solului

Sesiune comună ForestValue 2021

Sesiune de bune practici din domeniul agriculturii de precizie

Link ediția în limba română .

 PUBLICAȚIA EU RURAL REVIEW nr.26 ÎN ROMÂNĂ 
 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=f4c894e34b&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=aa92a925e8&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=b751bd1f63&e=157868eaf0
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Publicația EU Rural Review nr.26 (Sate inteligente) este disponibilă și în limba română. 

Publicația poate fi descărcată atât de pe siteul Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)

aici, cât și pe siteul Rețelei Naționale Rurale -secțiunea PAC>Sate inteligente aici

 CHESTIONAR RURAL DEVELOPMENT RESEARCH IAȘI 

Platforma Rural Development Research Iași realizează un studiu științific privind achiziția și consumul
de produse alimentare în România. 

Prin acest chestionar vor fi analizate preferințele consumatorilor în ceea ce privește locul de

achiziție a produselor alimentare, frecvența achiziției, categoriile de produse achiziționate și

consumate frecvent precum și gradul de conștientizare în rândul populației cu privire la conținutul

produselor alimentare și diversele scheme de certificare.

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=3244119942&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=bbd0b0de45&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=3a6a6f4f43&e=157868eaf0


12.01.2021 Gmail - Newsletter RNDR 12/2020 - Sarbatorile cu bine

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1686759747307329444&simpl=msg-f%3A1686759747307329444 8/23

Cercetarea se desfășoară de dinainte și în timpul crizei COVID,  astfel încât scopul cercetării vizează

identificarea eventualelor modificări comportamentale intre răspunsurile primite până acum și până

la termenul-limită de 1 martie 2021. 

Rezultatele obținute în urma chestionarului vor fi anonimizate, analizate și folosite în scopul

cercetării academice și pentru publicarea de studii științifice. 

Link chestionar aici .

 CONSILIUL AGRIFISH din 15-16 DECEMBRIE 2020 

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=cfd498d5de&e=157868eaf0
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În perioada 15-16 decembrie 2020 a avut loc reuniunea Consiliului AgriFish. 

Reuniunea a fost ultima din cadrul  președinției germane a Consiliului UE, din luna ianuarie 2021 președinția

fiind preluată de Portugalia. 

  

Consiliul a aprobat concluzii privind o etichetă de bunăstare a animalelor la nivelul întregii UE, în care a

invitat Comisia să prezinte o propunere privind o etichetă armonizată pentru alimentele produse în

conformitate cu standarde de bunăstare a animalelor mai ridicate decât cele din legislația UE. 

În aceste concluzii, miniștrii au solicitat, de asemenea, includerea treptată a tuturor speciilor de animale

de fermă pe eticheta care acoperă întreaga lor durată de viață (inclusiv transportul și sacrificarea) și

asigurarea unei interacțiuni armonioase cu etichetele existente. 

Tot în cadrul sesiunii publice, miniștrii au discutat proiectul de concluzii privind etichetarea nutrițională pe

partea frontală a ambalajelor, profilurile nutriționale și indicarea originii pe etichete, astfel cum a fost

pregătit de președinție. 

Cu sprijinul a 23 de state membre, președinția va emite textul sub formă de concluzii ale președinției. 

Președinția a informat miniștrii cu privire la conferința privind digitalizarea și agricultura, care a avut loc în
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perioada 2-3 decembrie 2020, subliniind importanța datelor din domeniul agriculturii și necesitatea unor

orientări privind modul de gestionare a acestora. 

De asemenea, președinția a informat miniștrii cu privire la conferința de anul acesta a directorilor

agențiilor de plăți ale UE, care s-a axat pe prevenirea și detectarea neregulilor și a fraudei, dar și pe

conceperea planurilor strategice PAC. 

Delegația croată a prezentat o cerere de prelungire a perioadei de eligibilitate a măsurilor specifice legate

de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii pentru încă șase luni în 2021. Comisia a răspuns că va

monitoriza îndeaproape situația piețelor și va interveni în funcție de necesități. 

Miniștrii au convenit asupra limitelor de captură pentru mai bine de 200 de stocuri comerciale de pește din

Oceanul Atlantic, Marea Nordului, 

Marea Mediterană și Marea Neagră pentru anul 2021. Peste 100 dintre aceste stocuri din Oceanul Atlantic și

din Marea Nordului au fost gestionate în comun cu Regatul Unit în ultimele decenii. 

  

Mai multe detalii aici și aici .

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=da651d659a&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=e190f10fd7&e=157868eaf0
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 ATELIERUL DE LUCRU ȘI CONCURSUL PRIVIND BUNELE PRACTICI 

   

În data de 24 noiembrie a.c., a avut loc atelierul de lucru (online) privind bunele practici și comunicarea

proiectelor care se încadrează în această categorie. 

Bunele practici se referă la impactul FEADR, îmbunătățirea implementării proiectelor cu finanțare

europeană, diseminarea proiectelor de dezvoltarea rurală și încurajarea schimbului de experiență

(transferabilitate). 

Un aspect important în ceea ce privește identificarea și desemnarea bunelor practici vizează inclusiv

evidențierea obstacolelor, problemelor întâmpinate (lecții învățate) cât și valoarea adăugată/impactul

proiectelor în regiuni. Bunele practici trebuie să pună în valoare experiența beneficiarului și să contribuie

la îmbunătățirea programului/strategiei și implicit la implementarea acestora. 

Au fost prezentate abordări privind criteriile de selecție și factorii de evaluare aplicați proiectelor în

vederea stabilirii ca bune practici, cât și valoarea adăugată a proiectelor la dezvoltarea locală și

îmbunătățirea calității vieții în mediul rural, din state precum Suedia, Lituania, Finlanda, Slovacia și Franța. 
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Cu această ocazie au fost anunțate tematicile celei de-a treia ediții a concursului de bune practici,

organizat de ENRD, respectiv:

economia verde;

digitalizare;

reziliență;

incluziune socială.

Proiectele propuse trebuie să fie din programarea 2014-2020, fie finalizate sau în curs de implementare. 

Înscrierea proiectelor se realizează până la data de 18 ianuarie 2021, de către rețeaua națională rurală din

statul membru. 

La acest moment, RNDR împreună cu AFIR lucrează la selecția proiectelor pe tematicile menționate și

pregătirea acestora în vederea înscrierii în cadrul concursului. 

Mai multe informații despre eveniment și concurs aici  și  aici .

  CONFERINȚA SMARTA “IMPORTANȚA MOBILITĂȚII: DEZVOLTAREA ZONELOR DE TRANSPORT
RURAL INTELIGENT” 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=5b94dcd4bd&e=157868eaf0
https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=97827014fa&e=157868eaf0
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În perioada 10-11 decembrie 2020, consorțiul SMARTA a organizat conferința finală privind încheierea

proiectului SMARTA (Mobilitate comună durabilă interconectată cu transportul public în zonele rurale

europene). 

  

Proiectul „SMARTA 2 - Practicieni” a avut ca scop proiecte pilot și evaluarea soluțiilor de mobilitate

inteligentă și comună interconectate cu transportul public în patru zone rurale ale Europei: Tirolul de Est

(Austria), Trikala (Grecia), Águeda (Portugalia) și Brașov ( România). 

  

Seria webinarilor „Acțiuni privind mobilitatea rurală” a avut ca obiectiv prezentarea barierelor și

oportunitățile pentru dezvoltarea schemelor de mobilitate rurală, împreună cu considerente socio-

economice care ar putea influența nevoile, soluțiile și modelele de comportament ale mobilității rurale. 

  

Conferința finală SMARTA a fost compusă dintr-un set de sesiuni online, desfășurate pe două zile.

Rezultatele cheie ale activităților proiectului SMARTA au fost prezentate prin sesiuni dedicate special

destinate părților interesate cheie active în domeniul mobilității rurale. 

Zonele rurale din Europa au o natură extrem de diversă, reflectată prin nevoile de mobilitate și în soluțiile

de abordare a acestora. 

Marea provocare pentru zonele rurale este găsirea acestor cazuri relevante și accesarea experienței lor în

demararea sau extinderea unui sistem de mobilitate rurală. 
Mai multe detalii despre eveniment și discuțiile din cadrul acestuia, aici .

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=b6925fd40e&e=157868eaf0
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  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUNTELUI 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat data de 11 decembrie ”Ziua Internațională a

Muntelui”. Scopul acestei zile este de a crește conștientizarea importanței munților pentru viață,

oportunitățile și constrângerile în dezvoltarea zonelor montane și de a stimula construirea de alianțe

care să aducă schimbări benefice populațiilor și mediilor montane din întreaga lume. 

În organizarea Centrului de Economie Montană al Academiei Române – CEMONT, Agenției Naționale a

Zonei Montane (punct focal pentru România al Parteneriatului Montan Internațional/ONU – FAO), a

Forumului Montan din România și Asociației Naționale pentru Dezvoltare Rurală Montană

„Romontana”, vineri 11 decembrie 2020 a avut loc Seminarul științific și de informare, cu tema

”Biodiversitatea montană - patrimoniu inestimabil al zonei montane.  Amenințări, vulnerabilități și

perspective în contextul schimbărilor climatice, fenomenelor extreme și globalizării”. 

EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI NAȚIONALE
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Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, în acest an Seminarul din România s-a desfășurat online,

prin intermediul platformei Zoom și a fost urmărit de peste 100 de participanți, reprezentanți ai

zonei montane: oficialități locale, județene și centrale, președinți de asociații, cadre didactice

universitare, cercetători, producători, antreprenori, parlamentari, specialiști etc. 

Mai multe detalii aici .

 SESIUNI ANF DE INSTRUIRE INIȚIALĂ PRIVIND UTILIZAREA DURABILĂ A PRODUSELOR DE
PROTECȚIE A PLANTELOR 

În perioada 26 octombrie-10 decembrie 2020, Autoritatea Națională Fitosanitară a desfășurat cursuri

de instruire inițială adresate utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor. 

  

La sesiunile de instruire inițială au participat persoane din județele Botoșani, Bistrița, Brașov, Galați,

Hunedoara, Ilfov, Mureș, Neamț, Sălaj, Timiș și Municipiul București. Astfel, în cadrul sesiunilor au

fost instruite 122 persoane pentru categoria utilizatori profesioniști, 88 persoane pentru categoria

distribuitori și 15 persoane pentru categoria consilieri. 

  

Având în vedere evoluția epidemiologică pe teritoriul României, creată de virusul COVID-19, pentru a

asigura continuitatea instruirii inițiale, Autoritatea Națională Fitosanitară organizează instruirea în

sistem on-line începând cu data de 7 decembrie 2020. 

  

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=1e1596df44&e=157868eaf0
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Prin instruirea inițială se asigură dobândirea de cunoștințe suficiente în scopul utilizării durabile a

produselor de protecție a plantelor, conform tematicii pentru sesiunea de instruire inițială prevăzută

în anexa nr. 1 la Ordinului nr. 1356/1343/2018/51/2019. 

Tematicile instruirii pot fi consultate aici (secțiunea evenimente și acțiuni naționale) .

  PANDEMIA DE CORONAVIRUS AJUTĂ LA MODERNIZAREA ȘCOLILOR RURALE 
  

Criza generată de răspândirea pandemiei de COVID-19 produce și efecte benefice, în special în

mediul rural prin modernizarea unităților de învățământ. 

  

Astfel, trei comune, respectiv Poiana Stampei din Suceava, Pomârla din Botoșani și Osoi din Iași au

depus proiecte sau beneficiază de investiții în modernizarea unitățiilor de învățământ și dotarea cu

tablete, laptopuri și alte echipamente pentru desfășurarea orelor în sistem online. 

  

Mai multe detalii despre cele trei comune și proiectele lor se găsesc aici , aici și aici .

 TÂRG DE CRĂCIUN ONLINE 

Târgul de Crăciun de la Sfântu Gheorghe, organizat anul acesta online pe pagina de internet a Casei

de Cultură Municipale, a fost deschis marți și reunește produsele a peste 50 de producători, artizani,

meșteșugari și comercianți. 

  

Anul acesta organizatorii au pus accent preponderent pe produsele autohtone, cu scopul de a sprijini

întreprinzătorii locali, iar cumpărătorii interesați pot găsi o ofertă bogată, de la produse apicole,

turtă dulce, preparate din carne și lapte, legume și fructe până la bijuterii unicat, decorațiuni,

confecții textile, cărți și vinuri. 

  

Dorința organizatorilor nu a fost să realizeze un magazin online, ci o platformă de promovare a

produselor locale, prin urmare fiecare cumpărător va trebui să ia legătura direct cu producătorii, fie

telefonic, fie online pentru a face comenzile de care sunt interesați, datele de contact putând fi

găsite pe site-ul Casei de Cultură Municipale (https://www.kultura.ro/ro/targul-de-craciun-2020 ), lângă

imaginile cu ofertele participanților la târg. 

Sursă 

 EVENIMENT GAL VALEA SOMEȘULUI 
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În data de 11 decembrie, în comuna Ileanda din județul Sălaj, s-a desfășurat evenimentul anual

organizat de GAL Valea Someșului. 
La eveniment au fost prezenți participanți precum reprezentanți ai celor 20 UAT- uri partenere în

GAL (ai primăriilor și agenților economici),reprezentanți ai DSVSA Sălaj și ai CDRJ Maramureș. 

  

Evenimentul a vizat:

promovarea produselor agro-alimentare ale  producătorilor și  beneficiarilor de proiecte din

teritoriul GAL Valea Someșului, decorațiuni handmade;

informare privind  stadiul implementării SDL în teritoriul GAL (număr de proiecte depuse,

proiecte selectate și contracte semnate de către beneficiari cu AFIR);

informare privind activitățile care urmează să se desfăsoare în viitor de către echipa GAL.

Participanții la eveniment au primit informații despre măsurile din SDL lansate în anul 2020 și cele ce

urmează a fi lansate în 2021. 

Evenimentul a contribuit la promovarea activităților desfășurate de către GAL Valea Someșului,

facilitarea conectării între reprezentanții primăriilor din zona rurală cu fermierii din teritoriul GAL,

sprijinirea derulării proiectelor realizate prin GAL,informarea potențialilor beneficiari cu privire la

măsurile care mai pot fi accesate până la finalul perioadei de implementare a SDL și diseminarea

proiectelor de bune practici.

 LICEELE TEHNOLOGICE, O PRIORITATE PENTRU AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI
MONTANE 

https://rndr.us11.list-manage.com/track/click?u=be903f051aa1117da75fafaa9&id=a106635777&e=157868eaf0


12.01.2021 Gmail - Newsletter RNDR 12/2020 - Sarbatorile cu bine

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5ddd10358a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1686759747307329444&simpl=msg-f%3A1686759747307329444 18/23

În data de 23.11.2020, Agenția Națională a Zonei Montane a inițiat un dialog cu conducerea Liceului

Tehnologic Dorna Candrenilor, din județul Suceava. 

  

Discuțiile au vizat aspect precum identificarea oportunităților privind calificările tinerilor din zona

montană, colaborare privind desfășurarea unei sesiuni de instruire practică, în ferma didactică din

cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, din județul Suceava, cât și parteneriat cu formatorii și

experții din cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, în vederea pregătirii teoretice și practice a

cursanților, participanți la cursurile de formare profesională din cadrul Agenției Naționale a Zonei
Montane.

 PRIMUL PUI DE ZIMBRU, ÎN MUNȚII FĂGĂRAȘI 
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„Suntem foarte bucuroși să vedem că se confirmă faptul că Munții Făgăraș sunt un loc bun pentru

zimbri, că aceștia s-au acomodat foarte bine zonei. Reproducerea în natură este unul dintre cele mai

importante semne care arată viabilitatea populației unei specii. Continuăm să îl monitorizăm pe cel

mic împreună cu întreaga turmă de zimbri care se simte tot mai acasă în Munții Făgăraș”, anunță

Conservation Carpathia. 

Mai multe 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
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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Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
(RNDR) 
Contact: 
E-mail: rndr@madr.ro 
Website: www.rndr.ro 
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București 
Tel.: 021 307 23 91, 
        021 307 86 24 
Fax: 021 307 86 06
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