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Seminar de diseminare informații despre PNDR 2014-2020 la Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în 24 iulie 

2014 
 
 

Evenimentul va fi organizat de Asociația CENTRIUM (www.centrium.ro) reprezentată de dl.Radu Aurel – 
președinte, multiplicator Rețeaua EuroAgricultura în parteneriat cu Asociația pentru Infrastructură Regională şi 
Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej (www.airdd.ro) și Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) ”Ținutul 
Haiducilor”. La eveniment vor participa și trei multiplicatori Rețeaua EuroAgricultura județul Bistrița-Năsăud – dna. 
Deneș Adina, dna. Tușa Florentina-Letiția și dl.Giurgiuca Flaviu-Ioan. 
 
Seminarul se ve desfășura la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, din 
Beclean - Zona de Agrement Figa, nr 22, judeţul Bistrița-Năsăud. 
 
Cei patru multiplicatori Rețeaua EuroAgricultura vor prezenta informații despre PNDR 2014-2020 - versiunea 
oficială transmisă CE de MADR în 01.07.2014; măsura 121 – apel selecție activ până la 31.07.2014; proiectele de 
succes din județul Bistrița-Năsăud vizitate în cadrul campaniei EuroAgricultura; PNDR 2014-2020 – etape de 
pregătire, informare discuții CCT DRAP 27 iunie 2014; măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020; Rețeaua 
Națională de Dezvoltare Rurală – prezent (2014/2015) și viitor (PNDR 2014-2020); inițierea demersurilor pentru 
constiturea Comitetului de Monitorizare PNDR 2014-2020; recomandări pentru pregătirea în scopul accesării 
PNDR 2014-2020 și proiecte finanțate prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 destinate mediului rural, implementate in perioada 2014-2015.  
 
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale a derulat, in perioada februarie – iulie 2014 campania nationala de informare despre proiecte de success 
finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR), Campania Euro Agricultura. 
 
Campania APDRP, in perspectiva finalizarii cu succes a actualului Program de finantare a agriculturii si dezvoltarii 
rurale PNDR 2007-2013, precum si ca etapa de pregatire a PNDR 2014-2020, a prezentat modele de proiecte de 
succes, proiecte de investitii private si publice finantate cu fonduri europene nerambursabile.  
 
APDRP a prezentat multiplicatorilor de informatii judeteni modele de investitii realizate cu fonduri europene 
acordate prin PNDR 2007-2013 prin vizitarea a cel putin 20 proiecte in fiecare judet considerate ca fiind exemple 
de buna practica in derularea fondurilor europene. Multiplicatorii au fost selectati pe baza experientei in activitatile 
de comunicare cu publicul larg privind fondurile europene si pe baza potentialului lor de multiplicare a informatiei. 
Acestia sunt reprezentanti ai asociatiilor, patronatelor si cooperativelor de profil, ai ONG-urilor reprezentative la 
nivel judetean, ai Grupurilor de Actiune Locala, ai centrelor de documentare si informare europeana etc. 
 
Participantii la vizite, in urma acceptului benevol al acestora, au devenit membrii ai retelelor judetene ale 
multiplicatorilor de informatii despre PNDR. Fiecare retea judeteana include aproximativ 50 de reprezentanti ai 
societatii civile.  
APDRP a creat  pentru aceasta campanie si o platforma web (www.euroagricultura.ro) care serveste ca sursa de 
informare pentru multiplicatori si pentru publicul larg.  
Campania APDRP se deruleaza la nivel national sub denumirea Reteaua Nationala a Multiplicatorilor de 
Informatii despre PNDR, avand ca slogan „Impreuna crestem satul romanesc”. 
Surse de informare recomandate : 
Versiunea PNDR 2014-2020 transmisa oficial catre Comisia Europeana in 01.07.2014  
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf 
  
Noua masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_investitii_prin_pndr_masura_121_modernizarea_exploatatiilor_agricole_
masura_121_modernizarea_exploatatiilor 
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