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   Stimate Domnule / Doamnă Primar, 
 

 

 Vă transmitem atașate următoarele documente de informare, care vin în sprijinul 

fermierilor din comuna dumneavoastră, în vederea accesării schemelor / măsurilor de plată 

existente în campania anului 2021. 

 
- Pliant Schemele / Măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în 
campania 2021 
- Pliant Normele de Ecocondiționalitate - 2021 
- Pliant Rase în pericol de abandon / Pachetul 8 -2021 
 
 În vederea unei informării cât mai bune a fermierilor, avem rugămintea de a tipări 

aceste documente de informare și de a le afișa la avizierul primăriei, de a le posta pe 

website-ul primăriei și de a le transmite fermierilor prin intermediul personalului ce 

operează Registrul agricol al primăriei. 

 

 Măsurile de mediu si climă care vizează campania pentru anul 2021, dar și materialele 

informative referitoare la acestea, se pot vizualiza și accesând următorul 

link: https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-

si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html 

 

 Dorim încă o dată să vă reamintim că Agenția Națională a Zonei Montane 

organizează GRATUIT cursuri de formare profesională pentru beneficiarii Măsurii 10 

- “Agromediu și climă“, ai Măsurii 11 - “Agricultură ecologică“, Sm 6.1 - “Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri“ și Sm 6.3 - “Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici“.  

 
 Vă rugăm să informați fermierii privind această oportunitate. Cursurile se vor 
desfășura în format fizic sau online în funcție de numărul de solicitanți. 
 
 Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm contactați-ne pe adresa de email a 
Oficiului de Dezvoltare Montană Piatra Neamț: dan.sezonov@azm.gov.ro sau la nr. de 
telefon 0783 229038/ nume consilier superior Dan-Marius SEZONOV. 
  
 Avem rugămintea să ne confirmați primirea acestui mesaj. 
 
 
 Cu deosebită stimă, 
 
 
     Semnătură ODM Piatra Neamț. 
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