Anexa 1
Acţiuni iniţiate de MAPDR-DGDR pentru asigurarea desfăşurării procesului de
consultare privind Planul Naţional Strategic

Scopul procesului de consultare publică este de a garanta că Planul Naţional Strategic
2007 – 2013 reflectă situaţia reală a mediului rural romanesc, iar obiectivele propuse
răspund nevoilor destinatarilor programului.
Conform art. 6 din Regulamentul 1698/2005, România are obligaţia de a supune spre
consultare publica documentele programatice tuturor partenerilor de la nivel naţional,
regional si local precum si din domeniul economic, social, ecologic si altele.
In vederea asigurării transparentei si eficientei programării precum si a îmbunătăţirii
documentelor, MAPDR a lansat procedura de consultare publica asupra prioritatilor si
obiectivelor Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurala.
În acest sens, a fost constituit in luna noiembrie 2005, Comitetul Naţional Strategic care
este format din reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai organizaţiilor nonguvernamentale
din domeniile agricol şi silvic, asociaţii, fundaţii,etc.
Comitetul Naţional Strategic, constituit pentru analizarea si evaluarea PNS si a PNDR,
îşi desfăşoară activitatea in baza unui Regulament de Organizare si Funcţionare si este
compus din 48 membrii, din care 17 cu drept de vot.
Până în prezent au avut loc trei întâlniri, prima în data de 16 noiembrie 2005, cea de-a
doua în data de 16 februarie 2006, iar cea de-a treia în data de 01 februarie 2007.În
cadrul acestor seminarii, au fost prezentate elementele strategice ale Planului, de către
experţii implicaţi în procesul de programare şi s-a solicitat ca într-un termen de 30 de
zile să se primească răspunsuri sub formă de propuneri, din partea participanţilor,
privind îmbunătăţirea proiectului. Aceste propuneri au avut în vedere următoarele:
•

Facilităţi pentru asociaţiile grupurilor de producători şi pentru asociaţiile de
fermieri (pregătire profesională, informare, consultanţă şi consiliere şi
mecanisme de piaţă disponibile pentru diverşi producători implicaţi în sectorul
de procesare).

•

Îmbunătăţirea serviciilor de consultanţă agricolă prin dezvoltarea la nivel
comunitar a reţelelor de centre de informare şi consultanţă pentru
întreprinzătorii din mediul rural (relevant pentru obiectivele axei 1 şi axei 2).

•

Abandonarea activităţilor agricole, în special în zona pajiştilor montane s-a
evidenţiat o serioasă ameninţare.

•

Acordarea unei importanţe deosebite îmbunătăţirii competenţelor şi informării în
ceea ce priveşte îndeplinirea standardelor comunitare.

•

În multe cazuri, o mare parte din participanţi au solicitat continuarea anumitor
măsuri similare Programului SAPARD.

•

Stabilirea şi promovarea unui sistem de conştientizare a proprietarilor de păduri
în ceea ce priveşte funcţiile economice şi de protecţie a mediu a pădurii.

•

Măsuri care să conducă la îmbunătăţirea managementului forestier in vederea
stopării tăierilor ilegale.

•

Corelarea între politica de dezvoltare rurală şi politicile sectoriale (de piaţă,
fiscale, de credit, comerciale şi investiţii) în vederea îndeplinirii obiectivelor
strategiei de dezvoltare rurală şi ţintele politicii agro –alimentare româneşti.

•

Sprijin pentru infrastructura agricolă şi forestieră pentru a permite accesul şi
adaptarea către statutul actual al proprietăţii.

•

Acordarea unui sprijin deosebit produselor locale şi tradiţionale corelate cu
investiţiile în agro – turism.

•

Implicarea ONG – urilor în procesul de promovare a măsurilor axei 2.

•

Aprecieri cu privire la implicarea comunităţilor locale.

•

Identificarea soluţiilor în cazul fermelor de subzistenţă orientate către activităţile
non – agricole, înfiinţarea de micro – întreprinderi şi implicarea acestora în
parteneriate publice şi private.

•

Menţinerea unicităţii patrimoniului românesc, tradiţiile şi obiceiurile specifice
satelor româneşti.

•

Dezvoltarea serviciilor rurale.

•

Aprecieri în ceea ce priveşte abordarea Leader, însă sunt aşteptări înalte în
legătură cu începerea procesului de selectare şi intensificarea informării
comunităţilor locale.

•

Lărgirea procesului de consultare pentru PNDR prin implicarea asociaţiilor
profesionale şi instituţiilor de consultanţă judeţene şi locale.

De asemenea, Planul Naţional Strategic a fost supus spre consultare Camerelor
reunite ale Parlamentului în cadrul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură şi
Dezvoltare Rurală în data de 20 februarie 2007.
Astfel, propunerile de îmbunătăţire din partea senatorilor şi deputaţilor au vizat mărirea
capacităţii de prelucrare a produselor din carne şi lapte în zona rurală, dezvoltarea
parteneriatului cu instituţii publice în vederea protejării mediului, sprijinirea omologării
produselor tradiţionale şi ecologice.
Deoarece la nivelul Direcţiilor Agricole pentru Dezvoltare Rurală judeţene există un
departament de dezvoltare rurală, au avut loc diverse reuniuni cu reprezentanţii
acestora, în cadrul carora s-a analizat conţinutul Planului Naţional Strategic.

Ca urmare a consultărilor cu Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurala judeţene, s-au
transmis propuneri, ţinând cont de resursele, specificul, potenţialul si nevoile fiecărei
zone. Toate aceste elemente au contribuit la îmbunătăţirea si perfecţionarea Planului
Naţional Strategic al României pentru perioada 2007 – 2013.
Totodată, pe site-ul MAPDR, a fost postat Planului Naţional Strategic, în ambele
variante română şi engleză, iar feedback-ul nu a întârziat să apară.
Publicul a fost informat că există legislaţie europeană care reglementează cadrul legal
al Planului Naţional Strategic, prin postarea pe site a Regulamentului Consiliului
1698/2005 şi a Liniilor Directoare (CE) pentru dezvoltare rurală 2007-2013.
De asemenea, pe site-ul ministerului, la domeniul dezvoltare rurală a fost creat link-ul
„contactaţi acest departament”. Prin intermediul acestui link oricine poate solicita
informaţii sau poate exprima opinii referitoare la programele de dezvoltare rurală.
Astfel, au sosit sugestii şi propuneri referitoare la definirea anumitor termeni cum ar fi
”Infrastructură edilitară”, ce implică „renovarea satelor”, iar Analiza SWOT ar trebui
completata cu informaţii privind oportunităţi si ameninţări.
In urma analizei tuturor propunerilor si observaţiilor rezultate din procesul de
consultare, Planul Naţional Strategic a fost revizuit si completat.
Având în vedere interesul manifestat de către societatea civilă faţă de documentul
supus dezbaterii în cadrul celor trei sesiuni de întâlniri, MAPDR a extins sfera
participanţilor, pe lângă membri, fiind invitaţi numeroşi reprezentanţi ai asociaţiilor
profesionale, organizaţiilor non-guvernamentale şi ai altor parteneri reprezentativi din
domeniul economic, social şi ecologic de la nivel naţional, regional şi local.

Instituţiile care fac parte din Comitetul Naţional Strategic

Nr. crt.
1.

Instituţia
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

2.

Ministerul Administraţiei şi Internelor

3.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

4.

Ministerul Integrării Europene

5.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

6.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

7.

Ministerul Finanţelor Publice

8.

Ministerul Sănătăţii

9.

Ministerul Culturii şi Cultelor

10.

Ministerul Economiei şi Comerţului

11.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

12.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

13.

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

14.

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

15.

Asociaţia Crescătorilor de Taurine din România

16.

Asociaţia Forestierilor din România

17.

Asociaţia Crescătorilor de Păsări

18.

Asociaţia Administratorilor de Păduri

19.

Asociaţia Crescătorilor de Caprine din România

20.

Centrul de Asistenţă Rurală

21.

Patronatul Român al Cărnii de Porc

22.

Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti

23.

Centru Regional pentru Dezvoltare Rurală Durabilă CEDER Constanţa

24.

Organizaţia Interprofesională „Cereale şi produse derivate” din România

25.

Consiliul Economic şi Social

26.

Fondul Român pentru Dezvoltare Socială

27.

Fundaţia Partenerilor pentru Dezvoltare Locală

28.

Organizaţia Interprofesională Naţională de Produse „Grăsimi vegetale şi
şroturi furajere”

29.

Asociaţia Patronală Română din Industria Laptelui

30.

Asociaţia Crescătorilor de Ovine din Dobrogea

31.

UNESCO ProNatura

32.

Asociaţia Crescătorilor de Taurine rasa Schwyz

33.

Organizaţia Interprofesională „Vitivinicolă”

34.

WORLD WIDE FUND FOR NATURE

35.

Organizaţia Interprofesională Naţională „Zahărul”

36.

Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România

37.

Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural

38.

Asociaţia Română pentru Dezvoltare Comunitară

39.

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr.
G. K. Constantinescu”

40.

Asociaţia pentru Conservarea Ariilor Protejate Biocultural

41.

Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare Agricolă Alba (AFRODA)

42.

Operaţia Satelor Româneşti

43.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

44.

Academia Română - Institutul de Economie Agrară

45.

Institutul de Cercetare pentru Pedologie şi Agrochimie

46.

Academia de Studii Economice - Facultatea de Economie Agroalimentară şi
a Mediului
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrară

47.

48.

Asociaţia Agricultorilor Maghiari din România

49.

Asociaţia Comunelor din România

50.

Asociaţia Creatorilor Populari din România

51.

Asociaţia Crescătorilor de Albine

52.

Asociaţia Turism Rural Transilvan

53.

Cartel ALFA

54.

Centrul pentru Dezvoltare Economică

55.

Confederaţia Naţională a Patronatului Român

56.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România FRĂŢIA

57.

Confederaţia Patronală din Industria Alimentară

58.

Confederaţia Patronală din Industria României

59.

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN

60.

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

61.

Consiliul Naţional al Patronilor din România

62.

Departamentul pentru Dialog Social de pe lângă Guvernul României

63.

Fondul de Garantare a Creditului Rural

64.

Fundaţia ADEPT

65.

Fundaţia Civitas

66.

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Caprine şi Ovine Palas

67.

Institutul Naţional de Statistică

68.

Liga Agricultorilor Privaţi din România

69.

Uniunea Generală a Industriaşilor din România UGIR 1903

70.

Universitatea „BABEŞ BOLYAI” – Facultatea de Ştiinţe Economice

71.

Senatul României – Comisia pentru Agricultură, Silvicultură şi Dezvoltare
Rurală
Camera Deputaţilor - Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie

72.

73.

Alimentară şi Dezvoltare Rurală
Guvernul României

74.

Agenţia Naţională pentru Consultanţă Agricolă

75.

Fundaţia Terra Mileniul III

76.

Blocul Naţional Sindical

77.

Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

78.

Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate

79.

Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Bovine Baloteşti

