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În data de 27 august 2021 s-a deschis sesiunea de primire a proiectelor pentru instalarea tinerilor fermieri (sM 
6.1), dezvoltarea fermelor mici (sM 6.3) și pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol (sM 16.4/sM 16.4a) din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 
Sesiunea se desfășoară în perioada 27 august - 26 noiembrie 2021. 
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“ MUNTELE nu e doar o 
parte din univers, ci un 
univers el însuși.” 
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Start la fonduri europene prin AFIR:  
sM 6.1, sM 6.3 și sM 16.4/sM 16.4a 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cazul în care în cadrul proiectelor pentru sM 6.1 și 6.3, pe exploatație, există atât erbivore (bovine, ovine, 
caprine), cât și furaje (rădăcinoase furajere, plante recoltate verzi, pășuni și fânețe), calculul dimensiunii 
economice a exploatației se va face prin însumarea dimensiunii economice aferente erbivorelor cu dimensiunea 
economică aferentă furajelor. 
Așadar, pentru submăsurile 6.1 și 6.3 se menține neschimbată modalitatea de calcul a dimensiunii economice 
(SO) a exploatațiilor. 
Depunerea cererilor de finanțare se realizează on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidurile 
Solicitantului aferente submăsurilor accesate, începând din 27 august 2021, ora 09.00. 
 
 
 
 
 
 
 
Zona montană a României este un teritoriu cu un imens potențial economic, social, cultural și de mediu, însă 
problema abandonului rămâne o provocare semnificativă pentru dezvoltarea acestui areal. 
Un element de noutate îl reprezintă majorarea sprijinului financiar, începând cu sesiunea din acest an, la 60.000-
70.000 euro, în funcție de dimensiunea exploatației. Astfel, finanțarea pentru cei care se instalează prima dată ca 
tineri fermieri este 100% nerambursabilă și se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani. 
Fondurile disponibile pentru sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt de 100.000.000 Euro, din 
care 30.000.000 Euro pentru zona montană. 
În acest mod, prin alocare distinctă și majorarea sprijinului financiar, MADR dorește să încurajeze tinerii şi 
familiile lor de la sat să rămână și să se stabilească în mediul rural, inclusiv în zonele montane. 
Sumele sunt alocate pentru perioada de tranziție 2021-2022. 
Sesiunea de primire a cererilor de finanțare pentru sM 6.1 a început pe 27 august 2021, ora 09:00, iar termenul 
limită de depunere va fi 26 noiembrie 2021, ora 16.00. 
 
 
 
 
 
 
Comitetul de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a avizat în data 
de 12 august 2021, propunerea Autorității de Management pentru PNDR privind criteriile de selecție și punctajele 
aferente acestora, punctajul minim, precum și alocarea anuală financiară pentru sesiunile de depunere proiecte 
din anul 2021 pentru următoarele submăsuri din PNDR: 

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” beneficiază pentru prima 
dată de alocare distinctă pentru zona montană 
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 Criteriile de selecție au fost aprobate pentru încă două submăsuri - sM 4.1 și sM 4.2 
 



sM4.1 „Investiții în exploatații agricole”; 
sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”. 
În acest sens, vă informăm că varianta finală a criteriilor de selecție poate fi consultată pe site-urile www.madr.ro 
și www.afir.info. 
În ceea ce privește calendarul lansării acestor măsuri, MADR intenționează lansarea sesiunilor de depunere 
proiecte în cursul lunii septembrie 2021. 
Componentele aferente sM4.1 „Investiții în exploatații agricole” care vor avea alocare distinctă sunt: 
P 4.1.1 - Achiziții simple de utilaje agricole și/sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal); 
P 4.1.2 - Condiționare și procesare în fermă și marketing - vegetal (exceptând legumicultura și cartofii) - 
modernizarea exploatației; 
P 4.1.3 - Condiționare și procesare în fermă și marketing - zootehnic - modernizarea exploatației; 
P 4.1.4 - Tineri fermieri achiziție utilaje (vegetal și zootehnic); 
P 4.1.5  - Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - NAȚIONAL; 
P 4.1.6  - Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - MONTAN; 
P 4.1.7 - Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) - înființare, 
extindere, modernizare; 
P 4.1.8  - Condiționare, procesare și marketing - legume, cartofi  - modernizarea exploatației. 
În ceea ce privește sM4.2 vor fi două componente cu alocare distinctă : 
Componenta sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul  produselor agricole” (modernizare) 
Componenta sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” - investiții noi 
SOIA/ Proteice (investiții noi, extindere și modernizare). 
 
 
 
 
 
 
 
În perioada 27-31 octombrie 2021, în cadrul 
centrului expozițional ROMEXPO București - 
Pavilionul B2, precum și pe platformele 
exterioare, se va desfășura INDAGRA 
FOOD&CARNEXPO 2021, cel mai mare 
eveniment dedicat industriei alimentare din 
România și Sud-Estul Europei. 
Târgul INDAGRA FOOD&CARNEXPO este 
organizat de ROMEXPO, în parteneriat cu 
ADDOR EVENTS și Camerele de Comerț și 
Industrie din România. 
La expoziție pot participa companii de profil 
din România și din străinătate, respectiv 
producători, distribuitori și importatori de 
echipamente și tehnologii pentru industria 
cărnii, dar și din domeniul panificației, industrializării legumelor și fructelor, prelucrării peștelui și laptelui. 
Toate firmele din domeniu sunt încurajate să-și creeze strategia de participare la acest eveniment, fiind cea mai 
eficace variantă de promovare a produselor și serviciilor din domeniu, într-un cadru profesionist. 
Organizatorii pun la dispoziția expozanților, soluții digitale de promovare pe o platformă virtuală, special creată 
pentru organizarea expozițiilor în condiții optime și eficiente. 
Platforma virtuală reprezintă componenta de noutate a evenimentului și permite o accesibilitate atât națională, 
cât și internațională. 
Pentru a beneficia de cele mai avantajoase condiții de participare, puteți contacta echipa ADDOR EVENTS 
pentru a vă rezerva locul. 
 
 

INDAGRA FOOD&CARNEXPO 2021 
 

Pagina 3 



Date de contact: 
ROMEXPO S.A. București – ROMÂNIA 
Fax: +40 21 207 70 70 
E-mail: indagra-food@romexpo.ro 
ADDOR EVENTS București – ROMÂNIA 
Telefon: 004 021 450 50 64, 004 021 450 50 63 
E-mail: office@carnexpo.ro 
 
 
 
 
 
 
În data de 19 august 2021, în ședința de Guvern, a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2021-2022, 
precum şi pentru modificarea și completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 
României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului. 
Actul normativ stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 
2021-2022. Bugetul cuprinde și ajutorul financiar alocat din FEGA conform Deciziei Comisiei de stabilire a 
repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și 
pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2021-31 iulie 2022. 
Valoarea totală a programului pentru școli al României în anul școlar 2021-2022 este de 501.553.278 lei 
(101.734.944,8 euro), din care: 
 ajutor financiar din partea Uniunii Europene - 85.123.559 lei (17.266.442 euro) repartizat astfel: 
- 6.866.848 euro pentru fructe și legume; 
- 10.399.594 euro pentru lapte și produse lactate; 
 ajutor financiar național - 416.429.719 lei (84.468.502,8 euro). 

Bugetul aferent anului școlar 2021-2022  de 501.553.278 lei se utilizează după cum urmează: 
- 76.304.796 lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume; 
- 167.870.551 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 
- 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente; 
- 181.223.891 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, exclusiv de la bugetul de stat. 
Exemple de măsuri educative: 

 organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole, ferme de producere a laptelui, stațiuni de cercetare, 
expoziții, târguri; 

 organizarea de concursuri tematice, degustarea, organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii; 
 organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte și produse lactate, utilizare de 

materiale didactice/educative); 

Bugetul s-a întocmit pe baza numărului total al beneficiarilor programului - 1.903.851 preșcolari din grădinițele 
de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 ore și elevi din învăţământul primar 
și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, a limitei valorii zilnice/preșcolar/elev care s-a menținut la nivelul 
anului școlar precedent și pe baza numărului de zile de distribuție calculate în funcție de structura anului școlar 
aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fost aprobat bugetul pentru implementarea Programului pentru școli în anul școlar 
2021-2022 
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Prin Hotărârea de Guvern nr. 902,  adoptată în data de 19 august 2021, 
în ședința de Guvern, a fost modifică valoarea totală a Programului 
Național Apicol 2020-2022, de la 152.419 mii lei la 168.639 mii lei, 
reprezentând o majorare cu 12%, din care contribuția Uniunii 
Europene este de 50%, respectiv 84.319,5 mii lei și 50% contribuția 
României. 
Totodată, s-au modificat plafoanele unor măsuri, în sensul majorării 
sumelor alocate, respectiv: 
 “raționalizarea transhumanței” - de la 37 milioane lei la 44,6 
milioane lei; 
 “Măsuri de repopulare a șeptelului apicol” - de la 44,4 milioane lei 
la 53 milioane lei; 
De asemenea, în sprijinul apicultorilor, s-au făcut unele completări la 
modul de decontare pentru anumite măsuri din program. 

 
 
 
 
 
 
Grupul de Acțiune Locală „Țara Zarandului” a organizat în data de 27 august 2021, în comuna Vața de Jos, din 
județul Hunedoara, conferința ”Dezvoltarea satului românesc. Aportul Programului LEADER la dezvoltarea 
teritoriilor rurale”. În aceeași zi a avut loc și inaugurarea Pieței agroalimentare din Vața de Jos. 

La eveniment, alături de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, domnul Adrian Oros, s-au aflat reprezentanții 
Agenției Naționale a Zonei Montane de la  ODM Hunedoara și ODM Brad, prefectul județului Hunedoara, Călin 
Petru Marian, primarul comunei Vața de Jos, Liviu Ioan Lință, directorul GAL „Țara Zarandului”, Marius 
Gheorghe Sârb și experți din cadrul instituțiilor subordonate MADR din teritoriu. 
Pentru a îmbunătăți condițiile producătorilor locali, Primăria Vața de Jos a propus demararea unei investiții 
depunând un proiect în cadrul apelului de selecție lansat de GAL Țara Zarandului cu titlul: ,,Construire și dotare 
Piață Agroalimentară”. Obiectivul investiției a fost de a se realiza o piață cu toate facilitățile necesare, care 
respectă toate condițiile privind siguranța alimentară, ridicându-se la standarde europene. 
Valoarea investiției este de 125.552,33 Euro, din care 80.000 Euro fonduri europene. Piața dispune de 15 mese 
destinate producătorilor locali, care își vor putea vinde marfa în fiecare zi de vineri. 
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Inaugurarea Pieței agroalimentare din Vața de Jos, județul Hunedoara 
 

S-a majorat suma alocată Programului Național Apicol pentru perioada 
 2020-2022 



Producătorii locali au fost organizați în interiorul halei, 
iar în exterior au fost amenajate standuri ale meșterilor 
populari din Țara Zarandului care au expus produse 
precum: oale din lut, linguri și vase din lemn, coșuri de 
nuiele, hârtie confecționată manual pentru papiruri din 
plante și semințe din Țara Zarandului, săpunuri, picturi 
pe icoane, tablouri pictate pe lemn, ii populare, 
siropuri, miere, produse din piele. Totodată, în exterior 
au fost prezenți și reprezentanți ai centrelor de 
informare turistică, ai GAL-urilor și asociații 
reprezentative din județul Hunedoara. 
În prezent, Țara Zarandului se concentrează pe 
intervenții în sprijinirea fermierilor și a producătorilor 
locali în vederea creșterii competitivității pe piață prin 
două măsuri: cooperare și scheme de calitate cu o 
valoare aproximativă de 300.000 de euro. Totodată, 
prin măsurile destinate micilor fermieri s-a dorit 
sprijinirea integrării și consolidării poziției pe piață a 
fermierilor mici, precum și încurajarea 
antreprenoriatului și creării locurilor de muncă.  
Astfel, s-au creat 20 de locuri de muncă, datorită 
măsurilor destinate activităților non-agricole. 

În cadrul evenimentului, ministrul Adrian Oros a prezentat avantajele asocierii micilor fermieri, afirmând că 
asocierea este soluția optimă pentru ca micii producători să-și poată valorifica producția, să beneficieze de o serie 
de facilități și să devină competitivi. 
De asemenea, ministrul Adrian Oros le-a vorbit celor prezenți despre prioritățile curente ale agriculturii, măsurile 
de finanțare pentru perioada de tranziție 2021-2022, dar și despre stadiul elaborării viitorului Plan Național 

Strategic. Oficialul MADR a afirmat că prin cumpărarea de produse românești vom reuși să răsplătim truda și 
viața aspră a țăranilor și a fermierilor români și vom contribui în mod real la susținerea agriculturii și a industriei 
alimentare din România. 
Ministrul a făcut un tur al standurilor, iar cu această ocazie a discutat cu toți producătorii, felicitându-i pentru 
efortul depus. 
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina web, www.afir.info, Programul de acțiune 
pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Programul de Acțiune) și Codul 
de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole - 
actualizate.  
Aceste documente conțin prevederi aplicabile măsurilor de mediu și climă și submăsurilor 4.1 – Investiții în 
exploatații agricole, 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).  
Este important ca fermierii să cunoască prevederile acestor documente și să facă totodată distincția între acestea.  
Astfel, Programul de acțiune pune în aplicare măsurile obligatorii prevăzute în anexa nr. 4 din H.G nr. 964/2000 
privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse 
agricole, cu modificările și completările ulterioare și măsurile stabilite în Codul de Bune Practici Agricole 
elaborat în conformitate cu Directiva Nitrați (DIRECTIVA CONSILIULUI 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 
privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole). 
Prevederile Programului de acțiune sunt obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații 
agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe teritoriul 
cărora există exploatații agricole. 
Codul de bune practici agricole este un document cu caracter voluntar, care conține și exemple de bune practici 
care exced măsurile obligatorii cu rol de prevenire și reducere a poluării cu nitrați din surse agricole.  
Una dintre cele mai importante modificări aduse celor două documente, cu implicații în elaborarea proiectelor, 
se referă la metodologia de calcul a dimensionării platformelor de depozitare a gunoiului de grajd.  
Potrivit acestei metodologii, dimensionarea se calculează pe baza indicilor de excreție a animalelor deținute iar 
noul mod de calcul este inclus ca anexă la ghidurile solicitantului și poate fi consultată pe site-ul AFIR, în 
secțiunea dedicată măsurilor 6.1 și 6.3 (Anexa nr. 8, respectiv Anexa 9).  
Astfel, este imperios necesar ca în vederea depunerii cererilor de finanțare în cadrul noilor sesiuni de primire, 
solicitanții de fonduri să actualizeze documentația potrivit acestor noi norme.  
Documentele actualizate pot fi consultate și la adresa https://apanoastra.ro/atentie-codul-de-bune-practici-
agricole-a-devenit-voluntar-pentru-fermieri-programul-de-actiune-a-ramas-insa-obligatoriu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noi prevederi pentru depozitarea gunoiului de grajd 
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