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Introducere
Analiza comparativă și studiul "Monitorizarea programelor de dezvoltare rurală din
Moldova, România și Letonia" au fost realizate de către Alianța pentru Dezvoltare
Durabilă Intersectorială în perioada 26 mai - 24 iulie 2017.
În studiu se descrie cadrul politicilor de dezvoltare rurală, precum și procesele de
programare, implementare și monitorizare a programelor de dezvoltare rurală (PDR)
din Moldova, România și Letonia. Prezentul raport include comparația structurilor care
afectează implementarea programelor, alocarea bugetelor și amendamentele. În
studiu se identifică și se analizează părțile implicate în aceste procese în Moldova,
România și Letonia, de rând cu aspectele și practicile principale de participare publică
aplicate în țările respective. Analiza comparativă a monitorizării PDR și a
caracteristicilor comune și diferite identificate este descrisă în secțiunile 1.4. și 2.3.
Însă, deoarece politica de dezvoltare rurală este, în mod clar, o politică publică, sfera
de acțiune a acesteia este mult mai amplă decât cea a programelor de dezvoltare
rurală, fiind cunoscut faptul că părțile interesate active utilizează diferite forme și
metode disponibile de participare a publicului. În Capitolul 3 se oferă informații
esențiale despre formele identificate de participare, în afară de cele din cadrul
monitorizării PDR, precum și despre cazurile individuale care reflectă utilizarea
formelor oficiale de monitorizare a PDR de către sectorul privat și alte părți interesate
și alte abordări ale participării publice formale și informale. În secțiunea 3.3 se prezintă
o analiză comparativă cu caracteristici comune și diferite identificate. În concluziile și
recomandările finale se evidențiază principalele aspecte care trebuie luate în
considerație pentru crearea platformelor pentru facilitarea dialogului de politici.
Reprezentările schematice ale instituțiilor și proceselor de dezvoltare rurală sunt
prezentate în 16 figuri și 12 tabele ale raportului.
Anexa include recomandări cu privire la vizitele de studiu ale partenerilor din Moldova
la instituții și organizații din Letonia, inclusiv reprezentanții recomandați și datele lor de
contact.
În cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de cercetare calitativă:
-

Cercetarea din oficiu a informațiilor disponibile și accesibile publicului;

-

Analiza documentelor de politici, a actelor legislative și a materialelor de lucru;

-

Cartografierea părților interesate;

-

Interviuri cu părțile interesate;

-

Prelucrarea secundară a datelor;

-

Opinia experților.

Autorii studiului: Mg. oec. Āris Ādlers, Mg. paed. Valdis Kudiņš
Consultant: Mg. int affairs. Zinta Miezaine
Editor de text: Andra Damberga
Contractant: Asociația “Workshop of Solutions”
Proiectul “Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul politicilor agro-rurale”
(Contractul de grant: 2017/383-396)
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1. Cadrul de planificare a dezvoltării rurale în Moldova,
România și Letonia
Dezvoltarea rurală poate fi definită ca un proces de îmbunătățire a calității vieții și a
bunăstării economice a persoanelor, care trăiesc și muncesc în zonele rurale
predominant izolate relativ și slab populate. În mod tradițional, dezvoltarea rurală se
axa pe exploatarea resurselor naturale, inclusiv a terenurilor, adică pe agricultură și
silvicultură. Însă, transformarea în rețele globale de producție și creșterea urbanizării
au schimbat caracterul zonelor rurale. Turismul, producătorii de nișă și recrearea
înlocuiesc treptat extracția resurselor și agricultura ca factori economici dominanți. În
Uniunea Europeană (UE), dezvoltarea rurală este unul dintre domeniile Politicii
Agricole Comune (PAC), care ajută zonelor rurale din UE ca acestea să reacționeze
la o gamă largă de provocări economice, de mediu și sociale ale secolului XXI. Aceasta
e numită frecvent "cel de-al doilea pilon" al PAC și ea complementează sistemul plăților
directe către fermieri și măsurile de management a piețelor agricole (așa-numitul
"primul pilon" al PAC). Politicile de dezvoltare rurală contribuie la prioritățile de
dezvoltare ale UE stabilite în Strategia Europa 2020 și împărtășesc un șir obiective
comune cu cele ale altor politici ale UE finanțate prin Fonduri Structurale și de Investiții
(FSIE). Politicile de dezvoltare rurală sunt finanțate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru o perioadă de 7 ani.
Pentru a investi fondurile FEADR în statele membre ale UE, există Programe de
Dezvoltare Rurală (PDR-uri) elaborate de fiecare stat membru. Pentru perioada 20142020, douăzeci de state membre au fiecare câte un PDR național unic, iar 8 state
membre au programe regionale de dezvoltare rurală. Letonia și România sunt state
membre ale UE și fiecare dintre ele a elaborat câte un PDR național unic. Programele
de dezvoltare rurală sunt cofinanțate de bugetele naționale. În Letonia, cofinanțarea
națională este de 32%. În România, cofinanțarea națională este de 15%-25% în funcție
de măsură.
Începând cu anul 2014, statele membre au stabilit un Acord de Parteneriat, care
necesită coordonarea tuturor fondurilor de investiții structurale din fiecare stat al UE.
Comisia Europeană și statele sale membre colaborează, de asemenea, cu Banca
Europeană de Investiții (BEI) pentru a înființa instrumente financiare în cadrul FEADR.
Implementarea și impactul politicii de dezvoltare rurală sunt monitorizate și evaluate
în mod detaliat.
Dezvoltarea rurală urmărește să găsească modalități de îmbunătățire a vieții rurale, cu
participarea populației rurale însăși, pentru a răspunde nevoilor zonelor rurale. Cu
acest scop a fost elaborată o metodă de dezvoltare locală numită LEADER. În
contextul dezvoltării rurale, programul LEADER este implementat în cadrul PDR-urilor
naționale și regionale în fiecare stat membru al UE. În perioada de programare 20142020, metoda LEADER a fost extinsă sub un titlu mai larg denumit "Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității" (DLRC) pentru a include trei fonduri
suplimentare din partea UE: Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(FEPAM), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social
European (FSE). Deși LEADER / DLRC este obligatoriu numai în cadrul FEADR, doar
o singură acțiune poate fi sprijinită în două sau mai multe dintre cele patru fonduri UE
în același timp prin conceptul de DLRC cu finanțare multiplă, dacă statul membru
decide în favoarea acestuia. DLRC este programat și implementat prin strategii de
dezvoltare locală.
Programul de dezvoltare rurală este principalul document de planificare la nivel
național sau regional, care stabilește agenda programului de investiții FEADR în
agricultură și dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020. În el se descriu punctele
forte, punctele slabe, amenințările și oportunitățile zonelor rurale și a economiilor
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acestora, precum și se identifică necesitățile de îmbunătățire și investiții. În PDR se
explică, de asemenea, strategia care trebuie realizată pentru a permite o contribuție
îmbunătățită din partea investițiilor FEADR la nevoile și obiectivele politicilor de
dezvoltare rurală la nivel național și la nivelul UE. În PDR se descriu măsurile aplicate
pentru a contribui la anumite domenii de interes și la prioritățile de politici. Politicile de
dezvoltare rurală sunt orientate spre ținte concrete și trebuie să demonstreze anumite
rezultate și îmbunătățiri. În PDR se propune, de asemenea, o listă de rezultate
așteptate în conformitate cu indicatorii. Investițiile FEADR sunt alocate pentru fiecare
măsură și submăsură și sunt incluse în planul de finanțare. Un nou element al PDR
este planul de evaluare, în care se descriu aranjamentele privind evaluarea și
conținutul acesteia.
Acordul de parteneriat cu UE, PDR-urile și alte programe operaționale (PO) sunt
documente de planificare a dezvoltării, care fac parte din sistemul de planificare a
dezvoltării în fiecare stat membru. În sistemul de planificare a dezvoltării se descrie
ierarhia și relațiile dintre documentele de planificare a dezvoltării, care pot varia în
fiecare stat membru. De asemenea, se definesc cerințele privind participarea
publicului. Documentele de planificare a dezvoltării sunt completate de actele juridice
corespunzătoare, care aprobă și descriu mai detaliat modalitățile și procedurile de
implementare.
Cadrul de planificare a dezvoltării în UE descris mai sus este prezentat schematic în
Figura 1.
Figura 1. Schema cadrului de planificare a dezvoltării din UE
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Republica Moldova nu este încă membră a UE, însă are o istorie îndelungată de
cooperare cu Uniunea Europeană, iar țara și-a exprimat interesul de a se integra în
UE. Cooperarea dintre UE și Republica Moldova se realizează în cadrul Politicii
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Europene de Vecinătate cu UE și a dimensiunii sale regionale estice, Parteneriatul
Estic, care oferă o contribuție la obiectivele Parteneriatului Estic. Pentru a facilita buna
cooperare, Instrumentul European de Vecinătate (Instrumentul financiar al UE) este
dedicat Vecinătății pentru perioada respectivă, 2014-2020. Cadrul strategic,
rezultatele cheie și alocațiile financiare orientative pentru cooperarea bilaterală a UE
cu Republica Moldova în perioada 2014-2017 sunt stabilite în Cadrul Unic de Sprijin.
Agricultura și dezvoltarea rurală reprezintă unul dintre cele trei sectoare prioritare ale
Cadrului Unic de Sprijin. Aceste sectoare includ sprijin pentru realizarea Acordului de
Asociere și ale Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA /ALSAC), pe
care Republica Moldova le-a semnat cu UE la 27 iunie 2014. Aceasta indică legături
strânse între politicile agricole și de dezvoltare rurală dintre Republica Moldova și
Uniunea Europeană. Cu ajutorul Programului Special de Aderare pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală (SAPARD), introdus în 1999, Moldova a făcut pași importanți în
conformarea cu cerințele Politicii Agricole Comune.
După cum se enunță în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală (20142020), organismele responsabile desfășoară procesul de armonizare a legislației
naționale cu acquis-ul comunitar și aceasta se reflectă în cadrul de planificare a
dezvoltării rurale, care va fi descris în continuare în prezentul Raport.

1.1. Cadrul de planificare a dezvoltării rurale din Letonia
În cadrul Sistemului comun de planificare a dezvoltării din Letonia, Programul de
dezvoltare rurală este subordonat la două documente naționale de planificare a
dezvoltării pe termen mediu: Planul Național de Dezvoltare (2014-2020) și Acordul de
Parteneriat. Planul Național de Dezvoltare este un plan de acțiuni consolidat al
Strategiei de Dezvoltare Durabilă Letonia 2030. Planul Național de Dezvoltare
servește ca o foaie de parcurs a dezvoltării naționale și a investițiilor majore pe o
perioadă de șapte ani. La rândul său, Acordul de Parteneriat, așa cum s-a menționat
mai sus, este un acord între Letonia și Comisia Europeană privind principalele priorități
de dezvoltare în care FSIE vor fi investite în perioada 2014-2020.
La nivel local, strategiile de dezvoltare locală conduse de comunitate sunt elaborate
în conformitate cu Măsura 19 a PDR pentru dezvoltarea locală LEADER. Strategiile
de dezvoltare locală conduse de comunitate sunt documente de planificare la nivel
local și servesc drept bază pentru atragerea investițiilor din FEADR în cadrul abordării
LEADER / DLRC; ele contribuie la sistemul oficial de planificare a dezvoltării, însă nu
fac parte din structura sa. Sinergiile dintre strategiile DLRC și planurile de dezvoltare
locală ale administrațiilor locale respective sunt descrise în fiecare strategie DLRC și
sunt examinate de Comisia DLRC în timpul selectării și aprobării strategiilor DLRC. În
Letonia, abordarea DLRC este utilizată pentru a atrage sprijinul FEADR și FEPAM
pentru dezvoltarea locală.
Documentele de planificare la nivel național din Letonia nu au forța de drept. Acestea
intră în vigoare prin aprobarea actelor juridice corespunzătoare. În Letonia, baza de
reglementare constă din legislația emisă de Parlamentul național și din regulamentele
Cabinetului de Miniștri. Respectiv, Programul de Dezvoltare Rurală al Letonei este
elaborat în conformitate cu Legea privind agricultura și dezvoltarea rurală și este
completat de mai multe regulamente ale Cabinetului de Miniștri, care descriu procesul
de implementare, gestionare, control, monitorizare și evaluare a Programului de
Dezvoltare Rurală.
După cum s-a arătat anterior, funcțiile, sarcinile și responsabilitățile instituțiilor create
cu scopul implementării sau implicate în implementare, dar și cu scopul monitorizării
și evaluării PDR sunt reglementate prin regulamentele Cabinetului de Miniștri. Totuși,
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există situații, în care anumite aspecte ale planificării și implementării PDR se stabilesc
prin ordinul ministrului agriculturii. Aceasta nu este o practică general acceptată,
deoarece asemenea documente nu sunt obligatorii pentru terți și sunt percepute ca
documente de circulație internă.
În Letonia există cinci regiuni de planificare, care corespund nivelului 3 al
Nomenclatorului Unităților Teritoriale de Statistică (NUTS3). Acestea și-au elaborat
strategii de dezvoltare care conturează principalele priorități de dezvoltare și identifică
profilul economic al regiunii. Însă, realizarea acestor strategii nu este direct legată de
investițiile din FEADR. În Letonia există 119 autorități locale (9 orașe și 110
municipalități), acestea fiind responsabile pentru planificarea dezvoltării la nivel local.
În consecință, fiecare municipalitate și-a elaborat și aprobat o strategie de dezvoltare
(un document pe termen lung) și un program de dezvoltare (un document pe termen
mediu). În Programul de Dezvoltare se identifică nevoile (proiectele de investiții), pe
care municipalitățile intenționează să le implementeze prin atragerea fondurilor ESI
(inclusiv FEADR).
Cadrul de planificare a dezvoltării din Letonia, descris mai sus, este prezentat
schematic în Figura 2.
Figura 2. Schema cadrului de planificare a dezvoltării din Letonia
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1.2. Cadrul de planificare a dezvoltării rurale din România
Programul de dezvoltare rurală a României este principalul document de planificare al
cărui scop este programarea investițiilor FEADR în mediul rural și agricultură pentru
perioada 2014-2020. Planul de dezvoltare regională derivă din Acordul de parteneriat
și este coordonat cu alte programe operaționale finanțate de alte fonduri ESI. În același
timp, PDR este armonizat cu Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a
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României pentru anii 2013-2020-2030, aprobată de Guvernul României la data de
12 noiembrie 2008, având drept scop armonizarea politicii României cu unul dintre
principalele obiective ale UE: dezvoltarea durabilă. Totodată, există mai multe strategii
naționale, elaborate în conformitate cu PDR și Programele operaționale, care se
focusează pe dezvoltarea teritorială și sectorială. De exemplu, Strategia de dezvoltare
Teritorială a României la nivel național 2030 prevede dezvoltarea sustenabilă integrată
a teritoriului României. Strategia are la bază Conceptul strategic de dezvoltare
teritorială, un document care propune principii directoare pentru dezvoltarea teritorială.
Acest document stabilește abordări pentru valorificarea potențialului național,
încurajarea unei dezvoltări echilibrate a României și consolidarea rolului de stat
membrul al Uniunii Europe într-un mod integrat din punct de vedere al teritoriului.
Strategiile de dezvoltare teritorială și sectorială contribuie la PDR, în cazurile când au
aspecte comune. Cu toate acestea, finanțarea FEADR pentru implementarea politicii
de dezvoltare rurală în România este preponderent corelată cu PDR.
La nivel local, Strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
(DLRC) sunt elaborate în conformitate cu măsura 19 din PDR: Suport pentru
dezvoltarea locală LEADER, însă pot contribui la obiectivele altor măsuri și domenii
de interes. În România, abordarea DLRC se aplică în scopul atragerii sprijinului
FEADR , FEPAM și FSE pentru dezvoltarea rurală separat în mediul rural, zonele de
pescuit și zonele urbane.
Sistemul legislativ aferent planificării dezvoltării constă din trei tipuri de acte legislative:
legi emise de Parlament, hotărâri de Guvern (ordonanțe și decizii) și ordine ale
ministerelor. Cu referire la politica de dezvoltare rurală, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale (MADR) este organul specializat al administrației publice centrale,
responsabil de implementarea Strategiei și Programului de Guvernare, având și rolul
de dezvoltare și implementare a strategiilor naționale sectoriale în domeniile
agriculturii și producției alimentelor, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii,
precum și amenajării teritoriului. MADR este împuternicit să elaboreze regulamente
specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului și în conformitate
cu regulamentele Uniunii Europe și principiile Politicii Comune în Agricultură (PAC).
Prin urmare, MADR este principalul organ de luare de decizii, care coordonează
programarea și implementarea politicilor de dezvoltare rurală.
Mai mult ca atât, politica de dezvoltare rurală se află în strânsă legătură cu politica de
dezvoltare regională și părțile interesate în dezvoltarea regională, deoarece prioritățile
PDR sunt legate de dezvoltarea teritorială/locală echilibrată, accesul la serviciile
publice și infrastructura publică în mediul rural. Prin urmare, legătura dintre
dezvoltarea regională și dezvoltarea rurală nu poate fi omisă.
În România există opt regiuni de dezvoltare care corespund regiunilor de nivelul NUTS
2 din Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu dispun de capacitate administrativă. Ele
sunt rezultatul unui acord voluntar între mai multe județe și consilii locale, și
îndeplinesc rolul de organe intermediare pentru implementarea Programelor
operaționale de dezvoltare regională, precum și în scopuri statistice. Există și Agenția
de dezvoltare regională care funcționează în fiecare regiune de dezvoltare, asigurând
implementarea politicii regionale, precum și asistența tehnică necesară la nivel
regional.
Nivelul inferior de clasificare cuprinde 41 de județe și municipiul București. Județele
corespund unitățile de nivelul NUTS 3. Județele și orașele au planuri statutare și
nestatutare de dezvoltare. Planurile statutare se referă la utilizarea terenurilor și de
obicei sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani. Planurile nestatutare, strategiile de
dezvoltare sunt elaborate pentru o perioadă de 15-20 de ani și cuprind sectoarele care
sprijină dezvoltarea comunității. Strategiile de dezvoltare locală plasate sub
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responsabilitatea comunității pot fi în conformitate cu planurile de dezvoltare a
județelor, deși, acest lucru nu este o cerință obligatorie.
Cadrul de planificare a dezvoltării din România descris mai sus este reprezentat
schematic în Figura 3.
Figura 3. Schema cadrului de planificare a dezvoltării din România
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1.3. Cadrul de planificare a dezvoltării rurale din Republica Moldova
Cu referire la cadrul de politici pentru dezvoltarea mediului rural din Republica
Moldova, principalele documente de referință sunt după cum urmează:



Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014–2017);
Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală (2014–2020).

Obiectivul general al Cadrului unic de sprijin este de a acorda suport Republicii
Moldova în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale într-un mod
durabil din punct de vedere ecologic, promovării dezvoltării zonelor rurale, creșterii
competitivității sectorului agro-alimentar prin modernizare și integrarea pieței. Unul din
obiectivele specifice este sprijinirea procesului de elaborare a politicilor, cadrului legal
și instituțional pentru asigurarea unei politici eficiente de dezvoltare pentru agricultură
și mediul rural din Republica Moldova, inclusiv regiunile cu statut special, care să le
permită să contribuie la dezvoltarea durabilă, adaptarea la schimbările climatice și
trecerea țării la o economie verde.
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Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) este responsabil de desfășurarea
procesului de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul comunitar al UE într-un
mod permanent și gradual.
La 4 iunie 2014 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia națională de
dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 (SNDAR). SNDAR identifică și
analizează principalele probleme din sectorul agrar și de dezvoltare rurală, oferă o
viziune strategică și trei obiective generale, inclusiv nouă obiective strategice:




Îmbunătățirea competitivității sectorului agro-alimentar prin modernizare și
integrarea pieței;
Asigurarea gestiunii durabile a resurselor naturale în agricultură;
Îmbunătățirea standardelor de trai în mediul rural.

SNDAR este elaborat în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare Moldova
2020 a cărei obiectiv principal este accelerarea creșterii economice și reducerea
sărăciei în Republica Moldova. În același timp, există mai multe documente de politici
– strategii naționale cu un impact direct asupra dezvoltării sectoarelor agricol și rural
și anume: Strategia pentru dezvoltarea serviciilor de informare publică în mediul rural;
Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și medii; Strategia Energetică
a Republicii Moldova; Strategia de dezvoltare a societății informaționale Moldova
Digitală 2020; Strategia de Dezvoltare a Turismului Turism 2020 și altele. Deoarece
există mai multe documente de planificare, este nevoie de a asigura o coordonare
puternică între diferite priorități ale diferitor sectoare. SNDAR descrie cadrul
instituțional și legislativ al dezvoltării rurale, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare
fiind desemnat organul responsabil. Cu toate acestea, implementarea SNDAR este
organizată prin implicarea și altor ministere, autorități publice centrale și altor părți
interesate vizate. SNDAR, de asemenea, prevede o participare activă a mediului de
afaceri și societății civile în procesul de implementare.
Strategia națională pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural include rezultate
scontate, indicatorii de progres și instituțiile responsabile. Mai mult ca atât, volumul
investițiilor și subvențiilor necesare pentru implementare au fost calculate și prezentate
în strategie. A fost elaborat și aprobat planul de acțiune pentru realizarea obiectivelor
specifice și rezultatelor scontate, acesta fiind un document separat, care servește
drept bază pentru implementarea SNDAR. Implementarea are loc în două etape:



2014–2017: pentru care MAIA a elaborat și aprobat un plan de acțiune detaliat;
2018–2020: pentru care urmează a fi elaborat și aprobat un nou plan de acțiune,
pe baza recomandărilor și rezultatelor implementării primei etape.

SNDAR prezintă de asemenea informații privind procedurile de raportare și
monitorizare. Cu toate acestea, procedurile sunt destul de generale.
Politica de dezvoltare rurală este în strânsă legătură cu politica de dezvoltare regională
din punct de vederea al cadrului conceput al strategiilor și planurilor de dezvoltare
locală și regională, și instituțiilor regionale respective – patru agenții regional; cu toate
acestea, între aceste politici lipsește o strânsă legătură. O situație similară poate fi, de
asemenea, observată în ceea ce privește administrațiile locale: 32 de raioane, 5
municipalități și 2 regiuni cu statut special. Ele au elaborat și aprobat planuri de
dezvoltare, cu toate aceste, lipsește o conexiune solidă între aceste planuri și Strategia
națională pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural.
În ceea ce privește aspectele juridice ale politicii de dezvoltare rurală, fiecare
document de planificare intră în vigoare prin aprobarea actelor legislative respective.
În Republica Moldova, baza normativă este formată de legile adoptate de Parlament
și hotărârile Guvernului. Respectiv, Strategia națională pentru dezvoltarea agriculturii
și mediului rural (2014-2020) a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409 (4 iunie
2014), iar Planul de Acțiune pentru implementarea SNDAR 2014-2020 a fost aprobat
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prin Hotărârea Guvernului nr. 742 (21 octombrie 2014). Prin aprobarea documentelor
menționate mai sus, Guvernul a delegat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
în calitate de coordonator al implementării SNDAR și Planului de Acțiuni precum și de
raportare către Guvern cu privire la progresul atins. În scopul implementării, gestionării
și monitorizării SNDAR și Planului de Acțiune, MAIA emite ordine, care sunt obligatorii
pentru părțile terțe.
Cadrul de planificare a dezvoltării din Moldova descris mai sus este reprezentat
schematic în Figura 4.
Figura 4. Schema cadrului de planificare a dezvoltării din Moldova
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1.4. Analiza comparativă a cadrelor de planificare a dezvoltării rurale
În urma analizei cadrelor de planificare a dezvoltării rurale din Republica Moldova,
România și Letonia, au fost observate următoarele caracteristici comune și distinctive:




Implicațiile principiilor UE de planificare și implementare a politicilor, care duc
la planificarea participativă (inclusiv implementare și monitorizare) sunt
prezente în toate cadrele analizate. Aceste principii sunt enunțate atât în
principiile de dezvoltare cât și în documentele de planificare. Pe lângă aceasta,
există acte legislative care determină principiile de transparență și participare
la planificarea și implementarea de politici.
În Letonia și România, politica de dezvoltare rurală este implementată în
principal prin fonduri UE, în special de FEADR. Deși cadrul financiar al politicii
de dezvoltare rurală a Republicii Moldova este în mare parte susținut de
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programele UE, alte instrumente financiare externe care contribuie la
dezvoltarea mediului rural sunt de asemenea prezente.
În Republica Moldova, dimensiunea națională este crucială pentru planificarea
și implementarea de politici. Acest lucru este verificat de un număr mare de
strategii naționale.
În contextul strategiilor și planurilor de dezvoltare, situația în Republica
Moldova și România este una similară, deoarece există un număr mare de
documente de planificare sectorială, implementarea cărora a fost delegată
ministerelor sectoarele relevante. Strategiile sectoriale sunt alineate la
documentul de planificare pe termen lung, care este o strategie națională de
dezvoltare, însă nu există un document comun de planificare pe termen mediu,
cum este, de exemplu, Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 al
Letoniei.
În România, responsabilitatea pentru politica de dezvoltare a mediului rural
este delegată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În special, MADR
este împuternicit să emită diferite acte normative care sunt obligatoriu pentru
părțile terțe și să reglementeze implementarea politicii de dezvoltare rurală,
atribuind ministerului competențe și influență sporită.
Deși planificarea de politici este relativ descentralizată în toate țările, au fost
identificate puncte de coordonare a politicilor în Letonia și Moldova.
Coordonarea politicilor și implementării planificării de dezvoltare în Letonia este
atribuită Centrului de coordonare intersectorială sub conducerea Primului
Ministru. În Republica Moldova, aprobarea strategiilor și planurilor de acțiune
intră în competența Guvernului.
În Republica Moldova, Guvernul numește Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare responsabil de implementarea politicii de dezvoltare a mediului
rural și de coordonare a implementării măsurilor de dezvoltare rurală cu alte
ministere și agenții. MAIA anual raportează Guvernului cu privire la progresul
realizat în acest domeniu. Implementarea PDR în Republica Moldova implică
mai multe ministere și instituții care prezintă rapoarte de progres MAIA.
În Republica Moldova, concomitent cu PDR, există multe alte strategii
naționale și planuri de acțiune aferente care trebuie să fie coordonate cu
ministerele.
În Republica Moldova și România este foarte dificil de a identifica legăturile
directe între politicile de dezvoltare rurală, dezvoltare regională și dezvoltare
economică, în special la etapa de implementare a politicilor. În Letonia, politica
de dezvoltare rurală este definită ca parte a politicii de dezvoltare regională,
însă în practica de implementare a politicii, aceste politici nu sunt subordonate.
Legătura între politicile de dezvoltare regională și dezvoltare rurală și instituții
trebuie să fie consolidată în toate aceste trei țări, și nu poate fi neglijată.
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2. Procesul de luare a deciziilor privind programarea,
implementarea și monitorizarea Politicii de Dezvoltare Rurală
(PDR)
Politica de dezvoltare rurală este o politica publică, respectiv la etapa de programare,
implementare și monitorizare se aplica principii general acceptate ale politicilor publice
caracteristice țărilor democratice. Figura 5 prezintă cinci etape principale ale ciclului
politicilor publice.
Figura 5. Ciclul politicilor publice
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În acest context, ciclul politicilor începe cu identificarea problemei și încadrarea
acesteia. Aceasta este etapa în care necesitatea pentru acțiuni coordonate sau a
politicii este inițiată de către societate sau factorii de decizie politica. La prima etapă,
este elaborată agenda pentru întregul ciclu politic. La etapa a doua sunt identificate
măsurile potrivite pentru viitoarele acțiuni care sunt formulate într-un proiect de
document de politici publice. De obicei, la această etapă se efectuează evaluarea
impactului ex-ante a politicii. Această acțiune oferă credibilitate cu referire la
selectarea celor mai adecvate măsuri. Odată ce documentul de politici publice a fost
formulat urmează următoarea etapă, și anume, aprobarea de politici. Legitimarea
politicii se efectuează conform actului legislativ sau normativ, în funcție de sistemul
țărilor respective (Capitolul 1). Următoarea etapă constă în implementarea politicii în
cadrul resurselor existente. Etapa implementării este monitorizată pentru a se asigura
că politica publică este implementată în conformitate cu planul de acțiune agreat și că
politica respectivă este funcțională. O implementare eficientă a politicilor produce
rezultatele și efectele anticipate. Etapa de evaluare este necesară pentru a identifica
dacă obiectivele politicii au fost îndeplinite, rezultatele scontate sunt realizate și
impactul pozitiv s-a produs. Aceasta poate include analiza la jumătatea perioadei
precum și cea ex-post pentru a măsura succesul politicii. Analiza ex-post ajută la
stabilirea pașilor următori de elaborare a politicii sau la identificarea noilor probleme
care necesită a fi adresate de către politicile existente sau cele noi.
Un aspect important în planificarea și implementarea politicilor publice este implicarea
părților interesate care contribuie la dezvoltarea măsurilor politice capabile să
răspundă mai efectiv la problemele identificate. Implementarea politicilor afectează
diferite grupuri ale societății, la fel implica diferite persoane, respectiv participarea lor
asigură o motivație mai mare pentru acțiune și responsabilitate comună întru obținerea
rezultatelor. Se considera că implicarea părților interesate la etapele timpurii ale
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planificării de politici și în procesul de implementare a politicilor respective, permite
obținerea unei sustenabilități mai mari a rezultatelor și a unui impact mai semnificativ.
Însă, participarea necesita resurse adiționale, competențe și timp, de aceea factorii de
decizie nu recurg mereu la metode participative. În mod similar, nu toate grupurile țintă
afectate de politicile publice relevante sunt suficient informate despre planificarea
politicilor curente și etapele de implementare, la fel și despre oportunitățile formale de
participare. Părțile interesate pot acționa și ele în limita resurselor restrânse. De
asemenea, ele trebuie să evalueze care sunt cele mai efective forme de participare
configurate în programarea, implementarea și evaluarea politicilor publice.
În contextul acestui studiu comparativ efectuat în Moldova, România și Letonia, politica
de dezvoltare și Programele de dezvoltare rurală asociate, în prezent, sunt la etapa
de implementare a ciclului de politici publice. Prin urmare, următorul capitol descrie
aplicarea mecanismelor formale pentru implementarea și monitorizarea PDR. În cele
trei țări există comitete de monitorizare. În Letonia și România, există o structură
adițională pentru facilitarea implementării PDR: Rețeaua Rurală Națională.
Informația prevăzută în Programele de dezvoltare rurală și rapoartele respective atestă
faptul că, consultarea diverselor părți interesate sau activități de informare au fost
executate la etapa de identificare a procesului de elaborare a politicilor. Participarea a
fost organizata în special de către ministerele responsabile. De exemplu, în Letonia
anumite grupuri de lucru au fost stabilite pentru programarea PDR 2014-2020. În
aceste grupuri au fost implicați experți din diferite domenii, politicile și structurile de
decizie la nivel național, regional și local, precum și reprezentanții instituțiilor
administrative și sectoriale, reprezentați ai ONG etc. Includerea celor mai adecvate
masuri în PDR și elaborarea masurilor, inclusiv obiectivele și rezultatele ce urmează a
fi obținute au fost discutate. În urma primului proiect PDR a fost organizata, cu ajutorul
conferitelor regionale, o audiere publica unde a fost discutat acest proiect PDR. Toate
propunerile primite au fost rezumate, evaluate și, dacă au contribuit în mod
semnificativ, au fost incluse în PDR. În Letonia și România au fost stabilite comitete
consultative (în România, Comitetului Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală,
Agricultură și Pescuit, în Letonia, Comitetul de Monitorizare Alternativă a PDR), care
au asigurat participarea constanta și procesul de consultare cu principalele părți
interesate. Aceste comitete au fost de asemenea implicate la următoarea etapa a
ciclului politic: aprobarea PDR.
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2.1. Implementarea și monitorizarea PDR în Letonia și România
Programele de dezvoltare rurală pentru anii 2014-2020 (PDR) din Letonia și România
sunt finanțate de către Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR), precum și din contribuția convenită din bugetul de stat. Pentru a asigura
protecția efectiva a interesului financiar al Uniunii Europene exista reglementari ale
UE 1 cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre UE (inclusiv Letonia și
România). Aceste reglementări stabilesc cadrul de management și control al
procesului de implementare, monitorizare și evaluare a PDR.
Figura 6 scoate în evidență principalele trei grupuri de management, control și sistem
de monitorizare dezvoltat în Letonia și România. Aceste elemente sunt descrise în
detaliu mai jos.
Figura 6. Schema managementului, controlului și monitorizării PDR
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Pentru scopuri de management și control, pe lângă alte responsabilități ale statelor
membre ale UE, este necesar să fie desemnate Autoritatea de management (AM),
Agenția de plăți acreditată (AP) și Organismul de Certificare (OC). 2 Organismele susmenționate din Letonia și România sunt prezentate în Tabelul 1.
REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire
a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. REGULAMENTUL (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.
2
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, articolul 65, alin. 2.
1
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Tabelul 1. Organele de management și control a PDR din Letonia și România

Organe

Letonia

Autorități
de Ministerul Agriculturii
Management
(Zemkopības ministrija)
(AM)
Agenția de plăți
acreditată (AP)

România
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MADR) – Direcția Generală
de Dezvoltare Rurală (AM PNDR))

pentru
Finanțarea
Serviciul de sprijin rural Agenția
(Lauku
atbalsta Investițiilor Rurale (AFIR)
dienests)

Organism
de KPMG Baltics, Ltd.
Certificare (OC)

Autoritatea de Audit constituită pe
lângă Curtea de Conturi a României

Cu privire la funcții și responsabilități, Statele Membre ale UE trebuie să se asigure că
a fost creat sistemul relevant de management și control în așa mod încât să existe o
alocare clară și separare a funcțiilor intre Autoritatea de Management și alte organe.3
Statele Membre trebuie să definească clar sarcinile Autorității de Management și
Agenției de Plată Acreditată. 4 Sarcinile principale ale AM și AP sunt indicate în
Regulamentul UE și descrise în PDR respective.
Sarcinile Autorității de Management pot fi divizate în patru categorii:





Management și control;
Informare și publicitate;
Monitorizare;
Evaluare.

Cu privire la management și control, Autoritatea de Management este sigură că
beneficiarii și alte organe implicate în executarea operațiunilor sunt informate despre
obligațiile rezultate din ajutorul acordat și sunt conștiente de cerințele cu privire la
furnizarea de date către Autoritatea de Management și înregistrarea randamentului și
rezultatelor. AM asigura existenta unui sistem electronic adecvat și sigur pentru
înregistrare, păstrare, gestionare și raportare a informațiilor statistice cu privire la PDR
și implementarea acestuia pentru a transmite informația necesara Comisiei Europene
și altor părți.
Cu privire la informare și publicitate a PDR, Autoritatea de Management garantează
că beneficiarii potențiali, organizațiile profesionale, partenerii economici și sociali,
organele implicate în promovarea egalității intre bărbați și femei, precum și
organizațiile non-guvernamentale în cauză, inclusiv organizațiile ecologice, sunt
informate despre posibilitățile oferite de către PDR și despre regulile pentru accesul la
finanțare. AM este obligată să informeze beneficiarii cu privire la contribuția UE la PDR
și publicul general trebuie să fie informat despre rolul UE în PDR.
Cu privire la monitorizare, Autoritatea de Management creează Comitetul de
Monitorizare (CM), reprezentat de diverse părți interesate de dezvoltarea rurală. AM
furnizează informația și documentele necesare pentru monitorizarea implementării
PDR către Comitetul de Monitorizare în lumina obiectivelor specifice și a priorităților.
AM pregătește și colectează propunerile prezentate pentru amendamente și

3
4

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, articolul 65, alin. 3.
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, articolul 65, alin. 4.
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completări de la alte organizații apoi le înaintează Comitetului de Monitorizare și
Comisiei Europene.
Cu privire la evaluare, Autoritatea de Management asigura întreprinderea activităților
de evaluare suficiente și adecvate, precum și disponibilitatea datelor necesare pentru
evaluarea PDR. AM stabilește legături intre monitorizare, evaluare și activități de
raportare, precum evaluarea în timpul perioadei de programare, rapoarte anuale de
punere în aplicare, evaluare ex-ante și evaluare ex-post.
Respectarea sarcinilor delegate sus-menționate sunt supravegheate de către
Comitetul de Monitorizare.
Agenția de plăți acreditată este desemnată pentru a îndeplini sarcini de administrare
și control al implementării PDR. Agenția de plăți acreditată:







Elaborează proceduri pentru implementarea masurilor PDR, formulare de
cerere, material de informare pentru cereri de propuneri și alte documente
adiționale necesare pentru administrare și control;
Evaluează eligibilitatea operațiunilor și selectează proiectele aprobate;
Verifică daca operațiunile finanțate de FEADR sunt desfășurate propriu-zis și
raportate;
Raportează către Autoritatea de Management, Comitetul de Monitorizare și
Comisia Europeana despre utilizarea resurselor financiare, precum și
informează publicul;
Daca este cazul, pregătește propuneri despre schimbările necesare în
mecanismul de administrare, control sau monitorizare;
Îndeplinește alte sarcini stabilite în PDR și în reglementările naționale.

Statele Membre sau Autoritatea de Management poate desemna unul sau mai multe
organe intermediare, inclusiv autoritățile locale, organismele regionale de dezvoltare
sau organizații non-guvernamentale, să efectueze managementul și implementarea
operațiilor de dezvoltare rurală. 5 În Letonia, nu a fost desemnat un astfel de organ
intermediar. În România, de exemplu, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR) a delegat Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA) implementarea
masurilor de suprafața, și anume, Agromediu și Clima (M10), Agricultura Ecologică
(M11), plăți pentru zonele care se confrunta cu constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice (M13) și Bunăstarea Animalelor (M14), precum și submăsura
6.5 Plăți pentru agricultorii eligibili pentru schema pentru micii fermieri care transfera
permanent proprietatea altui fermier (M6.5). Totodată, AFIR rămâne responsabila
pentru implementarea eficientă și corectă a sarcinilor delegate.

2.1.1. Comitetul de monitorizare a PDR
Calitatea și eficacitatea implementării PDR sunt supravegheate de Comitetul de
monitorizare (CM), care este creat de un stat membru în conformitate cu cadrul său
instituțional, juridic și financiar. 6 UE a stabilit mai multe principii care urmează a fi
aplicate la programarea și monitorizarea PDR, iar unul din cele mai importante principii
este parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri. 7 Pentru a facilita
organizarea parteneriatelor, CE a emis Codul european de conduită referitor la
parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. 8 Codul de
conduită prevede principalele elemente ale activității în parteneriat, de exemplu
5

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1305/2013, Articolul 66, alin. 2.
REGULAMENTUL (UE) Nr. 1305/2013, Articolul 72; REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013 Articolul 47, alin. 1.
7
REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013, Articolul 5.
8
Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor
la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.
6
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principiile majore privind procedurile transparente care trebuie aplicate pentru
identificarea partenerilor relevanți, implicarea diverselor categorii de parteneri
relevanți, bunele practici privind formularea regulilor de participare și a procedurilor
interne ale comitetelor de monitorizare, activitățile pentru consolidarea capacității
instituționale a partenerilor relevanți.
Comitetul de monitorizare își stabilește și își adoptă regulamentul 9 în conformitate cu
cadrul instituțional, juridic și financiar al statului membru în cauză. Regulile în limbile
naționale sunt disponibile publicului pe site-urile autorităților de management din
Letonia10 și România.11
Comitetul de monitorizare trebuie să se reunească cel puțin o dată pe an pentru a
analiza implementarea PDR și progresele realizate spre atingerea obiectivelor
acestuia.
Sistemul conform căruia CM își organizează activitatea și procesul de luare a deciziilor
este definit în regulamentul de procedură al CM. De exemplu, deciziile principale ale
CM sunt luate în ședințele la care sunt prezenți membrii CM, dar există și opțiunea de
a aplica o procedură conform căreia membrii informează în scris despre deciziile lor.
Un alt exemplu de procedură – pot fi convocate ședințe suplimentare ale CM dacă
acestea sunt solicitate în scris de 1/4 din membrii cu drept de vot ai CM.
Sarcinile principale ale Comitetului de monitorizare sunt menționate în Regulamentul
UE, dar sunt definite și în PDR-urile respective și în normele naționale. Sarcinile
majore ale CM sunt enumerate în tabelul 2.
Tabelul 2. Sarcinile principale ale Comitetului de monitorizare

Comitetul de monitorizare:




examinează toate problemele care afectează desfășurarea PDR;
este consultat și emite un aviz privind orice modificare a PDR propusă de AM;
face observații la adresa AM cu privire la implementarea și evaluarea PDR,
inclusiv acțiuni de reducere a poverii administrative pentru beneficiari. 12

Pe lângă cele menționate mai sus, Comitetul de monitorizare





este consultat și emite un aviz privind criteriile de selectare a operațiunilor
finanțate, care este revizuit conform necesităților de programare;
examinează rezultatele și activitățile legate de progresul implementării
planului de evaluare a PDR;
participă la Rețeaua Rurală Națională pentru schimb de informații privind
implementarea PDR;
analizează și aprobă rapoartele anuale de execuție, înainte de a le transmite
Comisiei Europene.13

Oficial, Comitetul de monitorizare este principalul organ din structura organizatorică a
PDR care ia deciziile finale cu privire la setul de măsuri, rezultatele, criteriile de
selectare a operațiunilor, alocarea fondurilor. Abia după aprobarea de către Comitetul
de monitorizare, AM poate trece la etapele următoare necesare, adică prezentarea

9

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013, Articolul 47, alin. 2.
Ministerul Agriculturii al Republicii Letonia. Disponibil pe: https://www.zm.gov.lv/statiskas-lapas/uzraudzibaskomitejas-reglaments?id=5963#jump (accesat la 30 mai 2017).
11
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România. Disponibil pe: http://www.madr.ro/en/ (accesat la 30 mai 2017).
12
REGULAMENTUL (UE) Nr. 1305/2013, Articolul 74.
13
REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013, Articolul 49.
10
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modificărilor PDR la CE sau elaborarea regulamentelor naționale relevante. În
consecință, trebuie revizuită componența CM.

2.1.2. Componența Comitetelor de monitorizare din Letonia și România
Componența Comitetului de monitorizare este stabilită de fiecare stat membru. Totuși,
art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede că Comitetul de monitorizare
trebuie să fie compus din reprezentanți ai autorităților competente ale statului membru
și ai organismelor intermediare și din reprezentanți ai partenerilor care sunt delegați
prin proceduri transparente. Referitor la parteneri, articolul 5 din Regulament propune
grupuri de parteneri implicați în CM, acestea fiind: (a) autoritățile regionale și locale
competente; (b) parteneri economici și sociali; (c) organisme relevante care reprezintă
societatea civilă, inclusiv parteneri în domeniul protecției mediului, organizații
neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea integrării sociale, egalității
de gen și nediscriminării. Lista membrilor Comitetului de monitorizare trebuie
publicată.14 Este menționat faptul că Comisia Europeană participă la lucrările CM în
calitate de consultant.
Comitetul de monitorizare din Letonia
Componența instituțională a Comitetului de monitorizare din Letonia este aprobată de
Cabinetul de Miniștri. Șeful AM FEADR răspunde de crearea CM și stabilirea
componenței Comitetului. Componența CM este stabilită pe baza delegațiilor părților
interesate: instituții și alte organisme. În Letonia nu există condiții speciale și criterii de
selectare pentru membrii CM. Calitatea de membru se bazează pe interesul părților
interesate, dar și pe activitatea anterioară, adică activitatea din perioada de planificare
precedentă și în cadrul programării PDR.
În Letonia, CM are 39 de membri, care sunt prezentați în tabelul 3. 36 de membri, sau
92%, au drepturi de vot, iar 3 membri au drept consultativ. Membrii Comitetului nu sunt
remunerați pentru activitatea în CM. Comitetul poate institui grupuri de lucru cu
participarea unor experți care nu sunt membri ai CM. La fel, Președintele Comitetului
și, dacă va fi cazul, reprezentanții Comisiei Europene, pot invita experți din afara
Comitetului să participe la ședințe în legătură cu un anumit punct de pe ordinea de zi.
Experții participă doar la discuțiile referitoare la competența lor.
Tabelul 3. Lista membrilor CM din Letonia

Membrii CM cu drept de vot (36):

Membrii CM cu drept
consultativ (3):

Autoritatea de management (2)
Ministerul Agriculturii:
 Secretar de stat adjunct – Președintele CM
 Directorul Departamentului de dezvoltare
Vicepreședinte al CM
Agenția de plăți (2)
Servicii de susținere rurală:
 Directorul

Institutul de resurse și
economie
agricolă
(evaluator independent)
rurală

–

Comisia Europeană:
Reprezentant
Manager de program

Lista
membrilor
CM
pentru
PDR
2014-2020
din
Letonia.
Disponibilă
pe:
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/01042017_Reglaments_1-2_pielikums(2).pdf (accesat la 30 mai 2017).
Lista membrilor CM pentru PDR 2014–2020 din România. Disponibilă pe: http://www.madr.ro/docs/dezvoltarerurala/comitetmonitorizare/comitet_2017/Componenta_Comitetului_de_Monitorizare_pentru_PNDR_actualizata_martie_2017.pdf
(accesat la 30 mai 2017).
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Membrii CM cu drept de vot (36):

Membrii CM cu drept
consultativ (3):

 Directorul adjunct
Autoritățile de stat (9)
Centrul de coordonare intersectorială;
Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale:
 Directorul Departamentului de politici regionale
 Directorul adjunct al Departamentului de protecție a naturii
Ministerul Finanțelor:
 Secretar de stat adjunct
 Directorul Departamentului strategii privind fondurile
europene
Ministerul Afacerilor Sociale: Expert principal în Departamentul
de politici pentru incluziune socială și asistență socială
Ministerul Economiei: Secretar de stat adjunct
Ministerul Culturii: Secretar de stat adjunct pentru dezvoltare și
finanțe
Serviciul silvic de stat
Autoritățile regionale și locale (6)
Asociația autorităților publice locale și regionale letone
Consiliul de dezvoltare a regiunii de planificare Kurzeme
Consiliul de dezvoltare a regiunii de planificare Vidzeme
Consiliul de dezvoltare a regiunii de planificare Latgale
Consiliul de dezvoltare a regiunii de planificare Zemgale
Consiliul de dezvoltare a regiunii de planificare Riga
Parteneri economici și sociali (13)
Centrul de consultanță rurală și instruire din Letonia
Consiliul de cooperare al organizațiilor agricole din Letonia
(LOSP) (2 locuri)
Parlamentul fermierilor (2 locuri)
Asociația societăților statutare agricole
Asociația cooperativelor agricole din Letonia (~50 de
cooperative)
Federația fermierilor din Letonia
Clubul tinerilor fermieri din Letonia
Asociația operatorilor de agricultură ecologică din Letonia
Federația întreprinderilor de produse alimentare din Letonia
Asociația fermierilor
Asociația întreprinderilor independente de recoltare a masei
lemnoase din Letonia
Societatea civilă (4)
Parteneri în domeniul protecției mediului (3)
Consiliul consultativ pentru mediu (20 de ONG-uri)
Fondul leton pentru natură
Societatea ornitologică din Letonia
Alți parteneri (1)
Forumul rural din Letonia (reprezintă 34 de GAL-uri și 42 de
ONG-uri ale comunităților rurale)

Poziția oficială a Comitetului de monitorizare privind problemele în discuție este
transmisă mijloacelor de informare în masă de Președintele Comitetului sau de
reprezentantul său autorizat. Și alți membri ai CM pot emite comunicate de presă, dar
nu pot exprima poziția oficială a Comitetului.
Regulamentul de procedură prevede procedura de adoptare a deciziilor Comitetului
de monitorizare. De exemplu, în Letonia CM adoptă decizii prin consens sau cu votul
majorității membrilor prezenți care au drept de vot, prin vot deschis. Dacă nu se ajunge
la un acord, Comitetul de monitorizare decide privind procedura de rezolvare a
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problemei respective, inclusiv crearea unui grup de lucru pentru abordarea problemei
și reintroducerea acesteia pe ordinea de zi a următoarei ședințe. Dacă CM nu ajunge
la un acord nici în acest fel, decizia se ia prin majoritate simplă a voturilor membrilor
CM. În cazul în care un membru al CM nu este de acord cu decizia Comitetului, el/ea
este în drept să solicite ca opinia sa contrară să fie înregistrată în procesul-verbal al
ședinței CM.
Ședințele Comitetului de monitorizare sunt înregistrate audio în scopul întocmirii
procesului-verbal. Procesul-verbal al ședinței conține informații despre participanți și
ordinea de zi, lista membrilor care au expus opinii în discuțiile relevante, deciziile luate
și voturile exprimate, după caz, precum și, dacă este cazul, opiniile diferite ale
membrilor CM. Procesele-verbale semnate electronic, ordinile de zi și materialele
ședințelor sunt disponibile pe site-ul Ministerului Agriculturii.
Componența Comitetului de monitorizare din Letonia este prezentată în Figura 7.
Figura 7. Componența Comitetului de monitorizare din Letonia
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Pentru a înțelege influența și importanța părților implicate și a stabili echilibrul
reprezentanților în CM, cifrele de mai jos reflectă componența CM sub diferite aspecte.
În Figura 8 este prezentată repartizarea locurilor în CM după reprezentarea
instituțională.
Figura 8. Componența membrilor CM cu drepturi de vot din Letonia (reprezentare
instituțională)

3%
3%

Autorități de stat și organe
intermediare (13)

8%

Autorităţi regionale și locale (6)
36%

Parteneri economici și sociali
(agricultură) (12)
Parteneri economici și sociali
(silvicultură) (1)

33%

Societatea civilă (mediu
înconjurător) (3)
17%

Societatea civilă (altele) (1)

Componența CM reflectă un echilibru între autoritățile de stat și partenerii economici
și sociali. Fiecare deține 13 locuri care reprezintă 39% din numărul total de locuri. În
același timp, o atenție specială trebuie acordată componenței partenerilor economici
și sociali. Există 13 parteneri economici și sociali (36%), care reprezintă în principal
(12 membri, sau 33%) sectorul agricol (11 ONG-uri și întreprinderea „Centrul de
consultanță și instruire rurală din Letonia” (LRATC), cea mai mare organizație de
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consultanță și instruire agricolă din Letonia, care mai conduce unitatea de asistență a
Rețelei Rurale Naționale) și doar un partener reprezintă interesele silviculturii.
17% din membrii CM (6 locuri) reprezintă autorități regionale și locale, fapt care
demonstrează importanța acestora în procesul de luare a deciziilor.
Societatea civilă deține 4 locuri (3 ONG-uri și Consiliul Consultativ pentru Mediu, care
constă din 20 de ONG-uri de mediu), adică 11% din CM. Trei reprezentanți ai societății
civile sunt parteneri din sfera mediului înconjurător.
Prin prisma reprezentării sectoriale (figura 9), o parte importantă a membrilor CM (12
locuri) provin din sectorul agricol. Urmează sectorul guvernanței (6 locuri/19%) și
sectorul protecției mediului (4 locuri/13%). Trei membri reprezintă aspecte orizontale:
Centrul de coordonare intersectorială și Ministerul Finanțelor (2 locuri). Alte sectoare
sunt reprezentate de câte o instituție:






Dezvoltare regională: Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării
Regionale, Directorul Departamentului de politici regionale
Incluziune socială: Ministerul Afacerilor Sociale, Expert principal în
Departamentul de politici pentru incluziune socială și asistență socială
Economie: Ministerul Economiei, Secretar de stat adjunct
Cultură: Ministerul Culturii, Secretar de stat adjunct pentru dezvoltare
și finanțe
Dezvoltare locală: Forumul rural din Letonia (reprezintă 34 de GAL-uri)

Figura 9. Componența membrilor CM cu drepturi de vot în Letonia (reprezentare
sectorială)

3%
3%

3%

3%

3%

Agricultură (12)
Guvernanță (6)

Protecția mediului (5)
37%

6%

Orizontale (3)
Silvicultură (2)

9%

Dezvoltare regională (1)
Dezvoltare locală (1)
Economie (1)

15%

Incluziune socială (1)
18%

Cultură (1)

Analizând componența membrilor CM, se observă că 9 reprezentanți ai partenerilor
economici și sociali și un reprezentant al societății civile sunt și membri ai Consiliului
de cooperare al organizațiilor agricole din Letonia (CCOA). Această componență
însumează până la 28% din numărul total de locuri din CM și poate asigura o influență
semnificativă în luarea deciziilor dacă membrii CCOA vin cu o propunere comună.
Comitetul de monitorizare din România
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Procesul de selectare a partenerilor pentru constituirea Comitetul de Monitorizare
pentru Programul de Dezvoltare Rurală (2014–2020) din România se bazează pe o
metodologie transparentă de selectare a membrilor din sectorul public și cel privat de
către reprezentanții fiecărui sector în cauză a PDR. Comitetul de Monitorizare este
aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
CM este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, care
respectă prevederile Codului european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul
fondurilor structurale și de investiții europene. Membrii Comitetului de monitorizare
trebuie să asigure o reprezentare echilibrată a partenerilor publici și privați, și sunt
desemnați din cadrul următoarelor categorii:




autorități naționale, regionale și locale competente;
parteneri economici și sociali – asociații profesionale, sindicate, angajați din
domeniul agriculturii, industriei alimentare și dezvoltării rurale,
organizații ale societății civile, inclusiv:
- parteneri din domeniul protecției mediului sau schimbărilor
climatice,
- reprezentanți ai GAL-urilor,
- parteneri cu responsabilități de promovare a egalității de șanse și
non-discriminării



sectorul academic și de cercetare.

Pentru selectarea membrilor CM, autoritatea de management respectă următoarele
principii: respectarea guvernanței pe mai multe niveluri, transferarea experienței,
bunelor practici și cunoștințelor tehnice (know-how) ale partenerilor relevanți,
asigurarea prezenței tuturor părților implicate în intervențiile programate.
Selectarea partenerilor privați s-a desfășurat ținând cont de următoarele criterii:





relevanța sectorului, în care activează organizația, din perspectiva politicilor de
dezvoltare rurală. Sunt identificate următoarele sectoare relevante în acest sens:
agricultura (sectorul de producție animalieră și vegetală, reprezentanții fermelor
mari și mici), industria alimentară, irigarea, silvicultura, creșterea fructelor,
infrastructura rurală, patrimoniul cultural, consultanța, protecția mediului și
schimbările climatice, instrumentele financiare, activitățile non-agricole (ÎMM-uri,
turism, meșteșugărit), incluziunea socială, egalitatea de gen, non-discriminarea
și abordarea LEADER;
reprezentativitatea organizației în sectorul în cauză (numărul membrilor,
acoperirea geografică);
activitatea organizației, inclusiv implementarea PDR 2007–2013 și implicarea
pro-activă în procesul de consultări pentru elaborarea PDR 2014–2020.

Selectare partenerilor publici s-a desfășurat ținând cont de asigurarea reprezentării
următoarelor sectoare:










agricultura;
siguranța alimentelor și sanitar-veterinară;
protecția mediului;
silvicultura;
dezvoltarea regională;
integrarea socială, egalitatea de gen și non-discriminarea;
managementul fondurilor europene structurale și de investiții;
cercetarea;
întreprinderile mici și mijlocii, cu accent pe sectorul
meșteșugăritului.

turismului

și
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În baza criteriilor menționate mai sus, actorii implicați în dezvoltarea rurală propun
instituții și parteneri privați compatibili. Pentru a profita de experiența etapei de
pregătire a Programului de dezvoltare rurală, atât instituțiile care participă la Comitetul
Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit, cât și grupurile
de lucru au fost implicate în Comitetul de monitorizare. După implementarea PDR
2014-2020, componența CM poate fi revizuită sau completată cu alți membri
reprezentativi. Lista și regulamentele Comitetului de monitorizare sunt disponibile pe
site-ul MADR.
Comitetul de monitorizare este constituit din 52 de membri, lista este prezentată în
tabelul 4. Alți 14 membri, inclusiv Comisia Europeană, participă la activitatea CM,
având calitate consultativă. 73% din membrii comitetului dispun de drepturi de vot.
Tabelul 4. Lista membrilor CM din România

Membrii CM cu drept de vot (38):

Membrii CM cu drept consultativ
(14):

Autoritatea de management (1)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Comisia Europeană

Agenția de plăți (2)
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA), director general
Autoritățile de stat și organismele intermediare
(8)
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene, director general;

Autoritățile de stat și organismele
intermediare (2):
Blocul Național Sindical;
Consiliul Concurenței

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor (ANSVSA), președinte;
Agenția Națională pentru Romi (ANR);
Ministerul Fondurilor Europene, Director;
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:

Autoritățile regionale și locale (3):
Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România;
Forumul Montan din România;
Asociația
de
dezvoltare
intercomunitară – ITI Delta Dunării

- Director, Direcția Biodiversitate;
- Director, Direcția Păduri și Dezvoltare
Forestieră
Ministerul
Economiei/Ministerul
Economiei,
Comerțului și Relațiilor cu Mediului de Afaceri,
directorul Direcției Relațiilor cu Mediul de Afaceri;
Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.
Autoritățile regionale și locale (1)
Asociația Comunelor din România
Parteneri economici și sociali (20)
Federația industriei alimentare – Romalimenta;
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din
România;
Federația Națională PRO AGRO;
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România (CNIPMMR);
Asociația Română a Băncilor (ARB);
Asociația Consultanților în Management din
România (AMCOR);
Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din
România (NOSTRA SILVA);

Parteneri economici și sociali (7)
Asociația Consultanților din România
pentru Accesarea Fondurilor Europene
(ACRAFE);
Camera de Comerț și Industrie a
României;
Federația Cultivatorilor de Sfeclă de
Zahăr din România (FCSZR);
Confederația Asociațiilor Țărănești din
România (CATAR);
Federația Națională Cartoful din
România;
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Membrii CM cu drept de vot (38):

Membrii CM cu drept consultativ
(14):

Liga Utilizatorilor de Apă pentru Irigații din
România;
Organizația Interprofesională pentru Produse
Agroalimentare de Legume și Fructe din România;
Organizația Interprofesională „Cereale și Produse
Derivate din România” (O.I.C.P.D.R.);
Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă
(ONIV);
Organizația Interprofesională pentru Carne de
Pasăre, Ouă și Procesate din Acestea;
Organizația Interprofesională pentru Carne de
Porc;
Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură,
Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe
AGROSTAR;
Federația Crescătorilor de Ovine și Caprine din
România;
Asociația Română a Cărnii (ARC);
Asociația Națională a Industriilor de Morărit și
Panificație din România (ANAMOB);
Federația Crescătorilor de Taurine din România
(FCTR);
Asociația Bioagricultorilor din România;
Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și
Cultural (ANTREC)

Federația Națională a Sindicatelor din
Industria Alimentară;
Asociația
pentru
Promovarea
Alimentului Românesc.

Societatea civilă (5)
Parteneri în domeniul protecției mediului (2)
Societatea ornitologică din România;
Fundația ADEPT Conservarea biodiversității și
dezvoltare comunitară în Transilvania
Alți parteneri (3)
Asociația „Romanian Women’s Lobby”;
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă;
Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală
(FNGAL).

Societatea civilă (1)
Biserica Ortodoxă Română

Instituții de cercetare (1)
Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe
Ionescu-Șișești“, vice președinte

Componența Comitetului de monitorizare din România este prezentată în Figura 10.
Figura 10. Componența comitetului de monitorizare din România
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Pentru a înțelege influența și importanța părților implicate în activitate CM și a stabili
echilibrul reprezentanților în CM, cifrele de mai jos reflectă componența CM sub diferite
aspecte. În figura 11 este prezentată repartizarea locurilor în CM după reprezentarea
instituțională.
Figura 11. Componența membrilor CM cu drept de vot în România (reprezentare
instituțională)
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Ponderea partenerilor privați și a celor publici este de 68% și, respectiv, 32%. Aceasta
se caracterizează printr-un număr mare de sectoare, relevante pentru politica de
dezvoltare rurală, și printr-o diversitate de parteneri privați. Societatea civilă, cu 5 locuri
în CM, constituie 12% din membrii cu drepturi de vot. Partenerii economici și sociali
constituie 52% din membrii cu drepturi de vot. Autoritățile de stat și organele
intermediare constituie 29%, având 11 locuri. Astfel, putem concluziona că partenerii
economici și sociali au o influență semnificativă asupra implementării PDR. Autoritățile
locale și instituțiile de cercetare, fiecare având câte 1 loc, au o pondere mică în
drepturile de vot.
În Figura 12 este prezentată distribuirea locurilor CM după reprezentare sectorială,
potrivit căreia, sectorul agricol, inclusiv organizațiile care reprezintă sectorul de
prelucrare a alimentelor și gestionarea terenurilor, constituie 42%.
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Figura 12. Componența membrilor CM cu drepturi de vot în România (reprezentare
sectorială)
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Managementul fondurilor structurale și de investiții europene și instituțiile financiare,
reprezentate prin 5 locuri (13%), constituie cele mai mari reprezentări pe sectoare.
Urmează apoi organizațiile pentru dezvoltare și guvernare locală cu 4 locuri (10%),
acestea fiind:





Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală – FNGAL;
Asociația Consultanților în Management din România – AMCOR;
Asociația Comunelor din România.

Integrarea socială, egalitatea de gen, non-discriminarea sunt reprezentate de 3 locuri,
constituind 8% din voturi.
Deși sectorul agricol este reprezentat într-o proporție semnificativă în Comitetul de
monitorizare, alte sectoare aferente dezvoltării rurale, de asemenea, sunt
reprezentate, lucru ce atestă faptul că sunt respectate principiile de parteneriat.
Potrivit listei membrilor cu drepturi consultative, partenerii publici și privați, care au
capacitatea de a contribui semnificativ la procesul de luare a deciziilor, de asemenea,
sunt reprezentanți în proporție mare. De exemplu, unicul membru, care reprezintă
autoritățile regionale și locale (Asociația Comunelor din România) este completat de
trei organizații cu calitate consultativă: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din
România; Forumul Montan din România; Asociația de dezvoltare intercomunitară – ITI
Delta Dunării. Este interesant faptul că Biserica Ortodoxă din Româna, de asemenea,
este reprezentată în CM.

2.1.3. Rețele Rurale Naționale
Conform modelului uzual al cadrului de implementare a politicii de dezvoltare rurală în
Uniunea Europeană, fiecare stat membru și-a creat o Rețea Rurală Națională (RRN),
care grupează organizațiile și administrațiile implicate în procesul de dezvoltare rurală.
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În regulamentele UE15 sunt definite scopurile posibile, cerințele minime de funcționare
și principiile structurale ale RRN.
Rețelele Rurale Naționale au scopul de a spori nivelul de implicare a părților interesate
în implementarea RRN, precum și de a promova inovațiile în agricultură, producerea
alimentelor, silvicultură și în regiunile rurale. RRN este responsabilă de informarea
publicului larg și a potențialilor beneficiari cu privire la politicile de dezvoltare rurală și
posibilitățile de finanțare. Activitatea RRN contribuie la îmbunătățirea calității
implementării PDR.
Suportul FEADR este oferit în cadrul asistenței tehnice destinate structurilor care
trebuie să gestioneze RRN și să implementeze planul de acțiuni.
RRN-urile elaborează planuri multianuale de activitate și trebuie să cuprindă cel puțin
următoarele domenii de activitate:








colectarea exemplelor de proiecte ce acoperă toate prioritățile PDR;
facilitarea schimburilor tematice și analitice între părțile interesate din domeniul
dezvoltării rurale, împărtășirea și diseminarea constatărilor;
oferirea de instruire și posibilități de relaționare pentru grupurile de acțiune locale
(GAL) și în special oferirea asistenței tehnice pentru cooperarea inter-teritorială
și transnațională, facilitarea și cooperarea GAL-urilor și căutarea de parteneri;
oferirea posibilităților de relaționare pentru consilieri și servicii de sprijin pentru
inovații;
împărtășirea și diseminarea constatărilor formulate în rezultatul procesului de
evaluare și monitorizare;
mediatizarea și diseminarea informațiilor cu privire la PDR, de comun acord cu
autoritățile de management, precum și desfășurarea activităților de informare și
comunicare destinate publicului larg;
participarea și contribuirea la Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală.

RRN-urile din statele membre UE sunt oficial create de către autorități și funcționează
în contextul dezvoltării rurale, dar combină elemente caracteristice ale relaționării
formale și informale. RRN ar putea fi privită ca o rețea-umbrelă a rețelelor din care fac
parte diferite grupuri formale și informale de cooperare, precum organizații voluntare
de fermieri, GAL-uri și asociațiile respective, ONG-uri rurale, institute educaționale și
de cercetare, grupuri de întreprinderi, etc.
Rețelele Rurale Naționale sunt de obicei constituite din trei subsisteme:






15

Partea care comandă proiectul este partea interesată, care creează și
promovează RRN. Aceasta creează o USR (la nivel intern, prin delegare sau
prin contractare) pentru a consolida și a sprijini rețeaua. Partea care comandă
proiectul poate fi o singură organizație (deseori autoritatea de management)
sau un sistem de cooperare care cuprinde câteva instituții (de stat sau din
cadrul societății civile).
Unitatea de Sprijin a Rețelei (USR), indiferent dacă face parte sau nu din AM,
este o organizație care trebuie să consolideze și să sprijine RRN. Aceasta este
de obicei nodul central al RRN. USR comunică cu membrii rețelei, facilitează
schimbul tematic și analitic și face schimb de informații relevante.
Rețeaua părților interesate din domeniul dezvoltării rurale. Limitele acestei
rețele sunt neclare deoarece aceasta cuprinde toți actorii abordați pe parcursul
activităților RRN, care sunt implicați direct sau în calitate de contribuabili sau
utilizatori, sau ambele.

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1305/2013, Articolul 54.
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Rețeaua Rurală Națională din Letonia
Rețeaua Rurală Națională din Letonia a fost creată în anul 2008 prin formarea
Secretariatului RRN. Rolul Secretariatului RRN este atribuit companiei private
Centrul leton de consiliere și instruire rurală.
Funcționarea RRN este organizată în conformitate cu principiile stipulate în
Regulamentul European. Pe lângă scopurile stabilite în Regulamentul UE, RRN din
Letonia are ca scop promovarea companiilor nou-înființate și a eficienței economice a
afacerilor din zonele rurale.
Secretariatul RRN este format din 26 de oficii regionale pe întreg teritoriul Letoniei,
fapt ce duce la un schimb eficient de informații și la implementarea Planului anual de
activitate. Pentru ca informațiile să ajungă cât mai aproape de locuitorii, antreprenorii
și organizațiile din regiunile rurale, consultanții din domeniul dezvoltării rurale ai RRN
sunt contractați aproape în toate unitățile administrative ale Letoniei. Consultanții sunt
atașați conform principiului administrativ la cele 26 de unități regionale ale RRN.
Secretariatul RRN a format un organ consultativ – Consiliul de Cooperare, care
aprobă Programul de activitate elaborat și face propuneri pentru includerea activităților
în Planului anual de activitate al RRN. Consiliile de Cooperare sunt formate din
reprezentanții instituțiilor și ONG-urilor naționale din domeniul agricol și al dezvoltării
rurale.
Membrii Consiliului de Cooperare sunt indicați în Tabelul 5.
Tabelul 5. Lista membrilor Consiliului de Cooperare a RRN din Letonia








Ministerul Agriculturii
Ministerul Protecției Mediului și
Dezvoltării Regionale
Universitatea Agrară din Letonia
Forumul rural din Letonia
Asociația Proprietarilor de Păduri din
Letonia
Asociația de Turism Rural din
Letonia Lauku Ceļotājs








Federația fermierilor letoni
Clubul tinerilor fermieri
Asociația Letonă a Cooperativelor
Agricole
Fondul leton pentru natură
Parlamentul Fermierilor
Consiliul
de
cooperare
al
organizațiilor agricole din Letonia

Ministerul Agriculturii, în calitate de autoritate de management, aprobă Programul
multianual de activitate și Planul anual de activitate. La fel, acesta monitorizează
implementarea Planului anual de activitate. Secretariatul informează AM despre
implementarea Programului de activitate și prezintă rapoarte cu privire la
implementarea Planului anual de activitate. În plus, Secretariatul RRN înaintează
propuneri către AM cu privire la dezvoltarea rurală.
Activitățile incluse în Planul anual de activitate sunt realizate de către Secretariat.
Participanții la rețea propun activități pentru Planul anual de activitate și oferă
comentarii cu privire la activitățile realizate. Orice persoană fizică sau juridică care
dorește să se implice în dezvoltarea rurală poate deveni membru sau participant al
RRN. RRN cuprinde diferite organizații și instituții publice precum organizațiile agricole
sau silvice, grupuri de acțiune locale, organizații de mediu, ONG-uri rurale,
municipalități, organizații de tineret, institute de cercetare etc. Numărul membrilor RRN
este nu este fix, fiindcă dreptul de membru nu se obține printr-o procedură formală de
aderare.
Programul multianual de activitate și Planul anual de activitate conțin informații despre
activitățile planificate, finanțare și indicatorii de performanță realizabili. Programul de
activitate este disponibil public pe site-ul RRN www.laukutikls.lv.
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Structura generală a RRN este reflectată în Figura 13.
Figura 13. Structura generală a Rețelei Rurale Naționale din Letonia
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Rețeaua Rurală Națională din România
La nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România a fost creat Grupul
de lucru strategic cu scopul de a discuta și a lua decizii cu privire la abordarea
strategică a scopurilor, priorităților, operațiunilor sau altor aranjamente ale Rețelei
Rurale Naționale. În plus, grupul de lucru a elaborat criteriile de eligibilitate pentru
Comitetul Național de Coordonare (CNC) în calitate de organ consultativ al RRN.
CNC trebuie să asigure reprezentarea echilibrată la nivel sectorial, teritorial și social a
părților interesate din domeniul dezvoltării rurale.
Obiectivele strategice și sarcinile RRN corespund celor stabilite în Regulamentul UE
și sunt transpuse în Programul multianual de activitate și în Planurile anuale de
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activitate. În afară de activitățile programate, Planul anual de activitate conține
indicatorii principali, o descriere modalității de monitorizare a acestora și măsurile de
evaluare.
În ceea ce privește componența CNC, s-a decis ca membrii să fie selectați din rândul
părților interesate din domeniul dezvoltării rurale conform criteriilor specificate în
tabelul 6, împreună cu organizațiile reprezentate. În total sunt 26 de membri, inclusiv
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care prezidează CNC. Comitetul se
întrunește cel puțin de două ori pe an.
Tabelul 6. Lista membrilor Comitetului Coordonator Național a RRN din România

Domeniul
reprezentat

de

interese

Ministerul
Agriculturii
Dezvoltării Rurale

și

Organizații

Industria prelucrării alimentelor
– 1 loc

Împreună cu următoarele agenții, care vor avea
rol de observatori: Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA), Agenția de Plăți pentru
Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), Direcția
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR),
Agenția Națională de Consultanță in Agricultură
(ANCA)
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din
România;
Federația Agricultorilor de Munte Dorna;
Confederația Asociațiilor Țărănești din România
(CATAR);
Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură,
Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe
AGROSTAR;
Federația Națională PRO AGRO;
Federația Crescătorilor de Taurine din România
(FCTR);
Cooperativa Somes-Aries
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
(FDSC)
Asociația Fermierilor Maghiari din România
Rompan – Patronatul Român din Industria de
Morărit, Panificație și Produse Făinoase

Dezvoltarea rurală (turism,
meșteșuguri, artă și tradiție,
mediul înconjurător și ecologie)
– 3 locuri

Asociația Națională de Turism Ecologic, Cultural
și Rural (ANTREC);
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă;
Federația Natura 2000 – România

Grupuri de Acțiune Locală – 1
loc

Federația Națională a Grupurilor de Acțiune
Locală (FNGAL).

Cercetare și inovații – 3 locuri

Centrul Român de Politici Europene (CRPE);
Academia de Științe Agricole și Silvicultură
Gheorghe Ionescu Sisești (ASAS);
Academia de Studii Economice din București
(ASE)
Academia Artelor Tradiționale din România
(AATR)
Asociația Română a Băncilor (ARB);

Agricultura (interese generale,
fructe, legume) — 4 locuri

Zootehnie (animale și păsări) —
5 locuri

Patrimoniul rural – 1 loc
Parteneri (bănci, fonduri de
garanție, consultanță, zona
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Domeniul
reprezentat

de

interese

Organizații

Consultanților
Români
pentru
muntoasă,
asociații, Asociația
administrația publică locală) – 7 Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE);
Agenția Națională pentru Romi (ANR);
locuri
Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR);
Agenția Zonei Montane (AZM);
Asociația Comunelor din România (ACR);
Asociația de dezvoltare intercomunitară – ITI
Delta Dunării
Unitatea Centrală de Sprijin (UCS) a RRN este creată în cadrul AM și este formată
dintr-o echipă de 11 experți care asigură gestionarea RRN și implementarea
armonioasă a Programului de acțiuni. De asemenea, UCS a RRN are 17 oficii
regionale amplasate în Centrele Regionale pentru Dezvoltarea Rurală a Centrului de
Dezvoltare Rurală Județean (CDRJ).
Statutul de membru al RRN este informal și deschis pentru toate instituțiile publice,
organizațiile interesate relevante, grupurile comunitare și persoane interesate în
dezvoltarea rurală în România, inclusiv pentru grupurile de acțiune locale de top și alte
grupuri formate.
O dată pe an, UCS a RRN organizează conferința Rețelei Rurale Naționale, care
facilitează mobilizarea actorilor rurali, schimbul de informații și discuțiile privind
aspectele dezvoltării rurale.
Structura generală a RRN este prezentată în Figura 14.
Figura 14. Structura generală a Rețelei Rurale Naționale din România
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Thematic Working Groups

Grupuri de lucru tematice

17 Regional Offices

17 oficii regionale

Managing Authority

Autoritatea de management

Paying Agency

Agenția de plăți

Pentru a facilita schimbul de experiență și pentru a elabora propuneri cu privire la
desfășurarea activităților, RRN a creat 8 grupuri de lucru tematice:







Cooperarea, inovarea și transferul cunoștințelor în noua perioadă de programare
a PDR;
Asociații, cooperative și camere agrare;
Promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural (inclusiv turismul
rural);
Piața agroalimentară, calitate, promovare, marketing și comunicare;
Sprijin pentru încurajarea și dezvoltarea agriculturii ecologice – bune practici;
Încurajarea și dezvoltarea gospodăriilor de familie, a antreprenoriatului rural și a
tinerilor în zonele rurale;
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Munții, mediul înconjurător și clima;
Informarea agricultorilor despre finanțarea PAC și despre gestionarea riscurilor
în agricultură.

Grupurile de lucru tematice, dar și RRN în general, sunt considerate o platformă care
facilitează schimbul de informații și discuțiile pentru o mai bună implementare a PDR,
unde pot fi elaborate propuneri de îmbunătățire a politicii de dezvoltare rurală.
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2.2. Programarea, implementarea și monitorizarea PDR în Republica
Moldova
Principala responsabilitate de programare, implementare și monitorizare a Strategiei
Naționale în domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anii 2014-2020 (SNDAR)
este delegată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Eforturile MAIA
în realizarea politicilor de dezvoltare a agriculturii și de dezvoltare rurală sunt susținute
de instituțiile sale subordonate, inclusiv următoarele:






Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care oferă sprijin
financiar pentru subvenții în agricultură și dezvoltare rurală, în conformitate cu
normele UE, este responsabilă de gestionarea resurselor financiare pentru
susținerea fermierilor, inclusiv a celor destinate infrastructurii rurale legate de
activitățile agricole.
Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este responsabil de implementarea
politicilor în domeniul viniculturii, de acordarea asistenței financiare pentru
dezvoltarea sectorului vitivinicol prin stabilirea contribuțiilor obligatorii de Vii și
Vin ale viticultorilor și vinificatorilor.
Centrul de Informare Agricolă (CIA) este responsabil de gestionarea sistemelor
informatice pentru integrarea și consolidarea resurselor informatice în
agricultură, de exemplu, Registrul Producătorilor Agricoli, Registrul Viilor,
Registrul de Tehnică Agricolă și altele.

Domeniul de aplicare al SNDAR este destul de extins și pentru a atinge sinergia
propusă de Strategie, privind agricultura corelată cu dezvoltarea rurală, este necesară
implicarea altor ministere și autorități publice centrale conform domeniilor lor de
competență. Tabelul 7 de mai jos prezintă o listă a ministerelor care au sarcini concrete
în implementarea SNDAR.
Tabelul 7. Lista ministerelor implicate în implementarea SNDAR

Ministerele implicate

Sarcinile atribuite

Ministerul Economiei

Dezvoltarea și implementarea, prin instituțiile
subordonate, a politicilor și programelor pentru
susținerea dezvoltării rurale, focalizată pe
îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și
mijlocii, diversificarea rurală. Implementarea
măsurilor de promovare a utilizării tehnologiilor
avansate
și
energo-eficiente,
diversificarea
exportului și extinderea piețelor de desfacere pentru
produsele autohtone. Facilitarea investițiilor private
în mediul rural prin stimularea creării de parteneriate
public-private și crearea parcurilor industriale.

Ministerul Mediului

Acordarea de asistență la elaborarea și
implementarea măsurilor de protecție a mediului și
mediului rural, și metode compatibile cu necesitatea
de a păstra resursele naturale în continuare.

Ministerul
Dezvoltării Dezvoltarea și implementarea măsurilor pentru
Regionale și Construcțiilor
asigurarea coeziunii și reducerea decalajelor în
regiunile de dezvoltare.
Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei

Dezvoltarea și implementarea măsurilor de
promovare a ocupării forței de muncă și reducere a
șomajului în mediul rural, asigurarea stimulentelor
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Ministerele implicate

Sarcinile atribuite
pentru tinerii specialiști stabiliți cu traiul în mediul
rural.

Ministerul Educației

Dezvoltarea și implementarea măsurilor pentru
îmbunătățirea și sporirea potențialului uman prin
instruirea specialiștilor rurali.

Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor și
Ministerul Comunicațiilor și
Tehnologiei Informației

Dezvoltarea
măsurilor
de
îmbunătățire
a
infrastructurii materiale și a serviciilor în mediul rural.

Există, de asemenea, câteva agenții naționale care au sarcini particulare în
implementarea procesului SNDAR, inclusiv următoarele:




Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care este responsabilă de
activități legate de conformitatea cu standardele UE, privind siguranța
alimentelor și cerințele de calitate;
Agenția Moldsilva, responsabilă de implementarea măsurilor de dezvoltare și
protecție a patrimoniului forestier și de gestionarea eficientă a acestuia;
Agenția Turismului, desemnată să realizeze măsuri de creare a oportunităților
de angajare în domeniul turismului, continuând dezvoltarea și promovarea
turismului rural.

Datorită faptului că procesul general de implementare a Strategiei este complex, sunt
necesare aranjamente adecvate de coordonare, monitorizare, evaluare și raportare.
MAIA a creat sistemul de monitorizare a SNDAR care are următoarele scopuri:




Evaluarea implementării metodelor SNDAR, gradul de realizare a obiectivelor și
acțiunilor propuse, și modificarea sa în lumina factorilor interni și externi care se
schimbă;
Corelarea priorităților și a obiectivelor cu rezultatele obținute în timpul
implementării SNDAR;
Asigurarea transparenței și diseminarea informației privind activitățile realizate
și rezultatele obținute.

Procesul de monitorizare se bazează pe indicatorii de performanță stabiliți în Planul
de Acțiuni și este legat cu sistemul respectiv de raportare, în cadrul căruia, autoritățile
publice centrale implicate în implementarea SNDAR prezintă Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare informație anuală cu privire la progresul realizat. Pe baza
acestor rapoarte, MAIA își prezintă anual darea de seamă în fața Guvernului cu privire
la implementarea SNDAR.
SNDAR prevede participarea activă a părților interesate de dezvoltarea rurală, inclusiv
antreprenorii și societatea civilă, la implementarea Strategiei, la fel ca și la activitățile
de monitorizare. Cu acest scop, în luna decembrie 2016, MAIA a creat Comitetul de
Monitorizare a implementării Strategiei Naționale în domeniul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (2014–2020). CM constă din 19 membri, din care 8 membri (42%) au drept de
vot, iar 11 sunt observatori (58%) care pot să participe activ în lucrul Comitetului însă
nu dispun de dreptul de vot. Comitetul de Monitorizare este prezidată de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare. Lista membrilor CM este prezentată în Tabelul 8.
Tabelul 8. Lista membrilor Comitetului de Monitorizare a SNDAR 2014–2020

Membrii CM cu drept de vot:
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Ministerul
Agriculturii
Industriei Alimentare

și

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare –
Președintele Comitetului
Viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare –
Vicepreședintele Comitetului

Ministerul Finanțelor

Direcția finanțele economiei naționale, cheltuielile
de capital

Ministerul Mediului

Direcția resurse naturale și biodiversitate

Ministerul Economiei

Direcția cooperare economică internațională

Ministerul Dezvoltării Regionale
și Construcțiilor

Direcția politică și cooperare regională

Agenția
Națională
Siguranța Alimentelor

Direcția supravegherea unităților de producție
alimentară de origine animală

pentru

Direcția coordonarea politicilor și asistenței
externe

Cancelaria de Stat

Observatorii CM (membri fără drept de vot)
Ministerul
Agriculturii
Industriei Alimentare

și

Agenția de Intervenții și Plăți
pentru Agricultură

Direcția analiză, monitorizare și evaluare de
politici
Vicedirector

Delegația Uniunii Europene în Managerul de Program în domeniul Agriculturii și
Republica Moldova
Dezvoltării Rurale
Reprezentanții părților interesate (observatori fără drept de vot)
Asociația angajatorilor Asociația Națională a Laptelui și Produselor Lactate
Asociația Obștească Pomușoarele Moldovei
Cooperativa Fructbioimpex
Federația Națională a Fermierilor din Moldova
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Institutul Național de Cercetări Economice
Congresul Autorităților Locale din Moldova
ONG People in Need
Comitetul de Monitorizare are funcții importante în coordonarea implementării SNDAR
în ceea ce privește raportarea, evaluarea și modificarea, cuprinzând următoarele
aspecte:





Asigurarea implementării eficiente și calitative a Strategiei și realizarea
obiectivelor stabilite. Aceasta include furnizarea către MAIA a informației privind
progresele implementării măsurilor și operațiunilor SNDAR. Raportarea reflectă
rezultatele obținute, indicatorii financiari, concluziile operaționale și alte informații
relevante.
Aprobarea Planului Anual de Evaluare al SNDAR.
Evaluarea SNDAR și a rezultatelor acesteia, prin revizuirea periodică a
progreselor realizate în atingerea obiectivelor, inclusiv analiza și aprobarea
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rapoartelor anuale și finale de implementare, înainte de a fi remise
Coordonatorului Național de Asistență Externă.
Discutarea problemelor și prezentarea propunerilor de modificare a SNDAR,
dacă este necesar, asigurarea realizării obiectivelor, sporirea eficienței
implementării.



De asemenea, Comitetul de Monitorizare examinează și aprobă activitățile de
comunicare legate de publicitatea SNDAR.
Membrii CM pot prezenta avizul cu privire la orice aspecte legate de implementarea
Strategiei, iar luarea deciziilor se va încheia prin atingerea unui consens. Dacă nu se
ajunge la un consens privind o anumită problemă, aceasta va fi adresată unui grup de
lucru creat pentru a soluționa problema. CM se informează despre concluzia discuției
și va încerca să ajungă la un consens în cadrul următoarei ședințe. Dacă, totuși, nu
atinge un consens, urmează procedura de vot.
Comitetul de Monitorizare urmează să se întrunească cel puțin de două ori pe an, dar
în cazul unor chestiuni urgente, care nu sunt un motiv pentru convocarea ședinței,
președintele le poate expedia membrilor comitetului o propunere spre aprobare în
scris. Conform Regulamentului lucrărilor CM, deciziile, prezentările și proceseleverbale ale Comitetului urmează să fie publicate pe pagina web a Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare.
Conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, CM are și
responsabilitatea de a monitoriza fondul anual de subvenții pentru producătorii agricoli.

2.3. Aspecte comparative
Analizând procesul decizional în programarea, implementarea și monitorizarea
Programelor de Dezvoltare Rurală din Moldova, România și Letonia, se observă
următoarele caracteristici comune și distinctive:









Comisiile de Monitorizare reprezintă principalele puncte focale care asigură
implicarea părților interesate în monitorizarea implementării PDR.
Competența CM este suficient de vastă, deoarece aceasta are dreptul de a
obține informații complete cu privire la implementarea PDR, inclusiv rezultatele
obținute și cheltuielile de finanțare și, pe baza informațiilor furnizate, să
propună activități viitoare de implementare și îmbunătățire a PDR.
În Letonia și România, CM decid asupra alocărilor financiare și redistribuirii
finanțelor la nivelul priorităților și măsurilor. De asemenea, CM decide asupra
criteriilor de selectare a operațiunilor. Prin urmare, membrii Comitetului de
Monitorizare au potențialul de a influența în mod direct aceste procese ale
implementării PDR.
În Letonia și România, CM monitorizează activitatea Autorității de
Management, Agenției de Plăți și a Rețelelor Naționale Rurale în limitele
capacităților și competențelor lor.
În toate țările cuprinse de acest studiu, Comitetul de Monitorizare aprobă
rapoartele care se remit altor organe, de exemplu, Comisiei Europene.
Deși competența CM-lor este destul de extinsă, ele se concentrează în special
pe asigurarea eficienței implementării Programului de Dezvoltare Rurală.
Focalizarea este mai mult în plan tehnic și mai puțin în plan conceptual.
Problemele conceptuale și problemele care afectează dezvoltarea rurală pot fi
abordate în cadrul sau de către Comitetul de Monitorizare, însă aceasta nu
este cea mai eficientă modalitate de abordare a problemelor date. Este
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recomandabil să se utilizeze alte forme de dialog, activitate de advocacy și
stabilirea agendei pentru identificarea problemelor și determinarea politicilor.
În mod semnificativ, toate Comisiile de Monitorizare sunt intenționate să adopte decizii
prin atingerea unui consens. În special, aceasta indică faptul că punctele de pe ordinea
de zi au fost deja discutate în fond. Pentru întrebările nerezolvate se înființează grupuri
de lucru separate sau se folosesc alte metode de consultare pentru a obține un acord
comun privind soluționarea problemei.
Este necesar de acordat atenție capacității membrilor CM de a participa pe deplin la
procesul de luare a deciziilor. De exemplu, în Letonia, 92% dintre membrii CM au drept
de vot, în România - 73%, în Moldova - doar 42%. În toate țările incluse în studiu,
reprezentanții Comisiei Europene au drepturi de observator. În Letonia, în plus, doar
evaluatorul independent al PDR are drepturi de observator, toți ceilalți membri ai CM
au dreptul de vot. În România există atât reprezentanți ai sectorului public cât și a celui
privat cu drepturi de observatori. În Moldova, de exemplu, niciunul dintre reprezentanții
sectorului privat nu are drept de vot în cadrul Comitetului de Monitorizare. În cazul
Moldovei, acest lucru poate prezenta riscul, că reprezentanții sectorului privat
(partenerii sociali, economici, societatea civilă), având posibilitatea de a-și exprima
opiniile, decizia poate fi luată fără a se ține seama de opiniile lor.













Ponderea sectorului public și privat în CM este următoarea: în Letonia - 53%
și în România - 32% dintre membrii cu drept de vot sunt din sectorul public. În
Moldova, 74% din totalul membrilor CM reprezintă sectorul public. Acest fapt
denotă că rolul sectorului privat (social, partenerii economici, societatea civilă)
în România este mai important. În Moldova, poziția dominantă este deținută de
reprezentanții sectorului public.
Prin constituirea Comisiilor de Monitorizare, toate autoritățile de management
respectă Codul european de conduită privind parteneriatul în cadrul fondurilor
ESI, în care codul de conduită stabilește elementele esențiale ale activității în
parteneriat, cum ar fi procedurile transparente pentru identificarea partenerilor
relevanți și implicarea partenerilor relevanți, reprezentanți ai diferitelor
categorii.
CM în Letonia și România sunt constituite din următoarele categorii de părți
interesate: autorități regionale și locale competente; parteneri economici și
sociali; organisme relevante care reprezintă societatea civilă.
Letonia și România au o reprezentare impresionantă a partenerilor economici
și sociali: România - 52%, Letonia - 33%. Aproape toți reprezentanții
partenerilor economici și sociali din Letonia provin din sectorul agricol. În
România, de exemplu, există o reprezentare sectorială destul de mare.
În Letonia și România, ponderea societății civile este similară (11% în Letonia,
13% în România), iar impactul acesteia este relativ neglijabil.
Societatea civilă include și partenerii din domeniul mediului, iar în Letonia (3%)
și România (5%) ea formează o parte mică a membrilor CM cu drept de vot.
Societatea civilă, de asemenea, include și organizațiile care sunt responsabile
de promovarea incluziunii sociale, a egalității de gen și a nediscriminării.
Totuși, nici în România, nici în Letonia, organizațiile societății civile care
activează în CM nu acoperă toate aceste domenii. Există însă cel puțin o
organizație / instituție din sectorul privat sau public care reprezintă aceste
interese.
În România, în afară de cele menționate mai sus, Comitetul de Monitorizare
mai are încă o categorie de reprezentare: Știință și Cercetare. Aceasta ar trebui
să fie considerată o experiență bună, deoarece forțele academice și de
cercetare independente pot aduce o contribuție bazată pe cunoștințe la
implementarea politicii de dezvoltare rurală.
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În Moldova, partenerii privați din CM sunt compuși în principal din parteneri
economici preponderent din agricultură și un ONG reprezentând societatea
civilă. CM nu reprezintă interesele mediului. Nu este posibil de a identifica între
membrii CM organizații care se ocupă de aspecte legate de incluziune socială,
egalitate de gen și nediscriminare. Cu toate acestea, reprezentanții sectorului
științific și de cercetare sunt prezenți și în CM din Republica Moldova.
În Letonia și România sunt create și funcționează Rețelele Naționale Rurale.
Aceasta este o cerință indispensabilă a UE și o parte integrantă a implementării
PDR. Rețelele Naționale Rurale urmăresc scopul de creștere a implicării
părților interesate în implementarea PDR, promovarea inovațiilor în agricultură,
producția alimentară, silvicultură și în mediul rural. RRN sunt responsabile să
informeze publicul larg și potențialii beneficiari cu privire la politica de
dezvoltare rurală și oportunitățile de finanțare. RRN pot ajuta la colectarea și
elaborarea recomandărilor de la părțile interesate și locuitori pentru
îmbunătățirea politicii de dezvoltare rurală, dar nu sunt o platformă în care
părțile interesate se pot antrena în promovarea intereselor lor. La nivel
operațional, RRN sunt considerate a fi o organizație de servicii care sprijină
activitatea AM și a CM, precum și oferă sprijin informativ și de cunoștințe
beneficiarilor PDR.
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3. Forme de participare a publicului și metode de participare a
părților interesate aplicate în implementarea PDR
Capitolul precedent descrie cadrul de politici de dezvoltare rurală din Republica
Moldova, România și Letonia. Acestea pot fi numite un domeniu de activitate în care
este atinsă o oarecare îmbunătățire pe o cale legitimă și programată. În contextul
prezentului studiu, acest domeniu cuprinde agricultura și dezvoltarea rurală. În cadrul
unei societăți democratice, planificarea și implementarea politicilor publice este
realizată pe cale participativă. În această ordine de idei, participarea publicului poate
fi definită ca o practică de consultare și implicare a reprezentanților publicului la
elaborarea politicilor, în activități legate de procesul decizional și de formare a politicilor
realizate de organizații sau instituții pentru elaborarea politicilor. 16 În acest context,
capitolul precedent a caracterizat formele oficiale de participare pe care decidenții
politici din domeniul dezvoltării rurale le-au stabilit în Republica Moldova, România și
Letonia în vederea asigurării aspectelor consultative și participative ale politicilor
publice. În toate cele 3 țări există un comitet de monitorizare care poate fi considerat
o formă de dialog public la nivel micro, unde reprezentanții publicului sunt invitați să
participe în cadrul unei discuții de grup bine structurate și gestionate, care este
organizată conform termenilor unei instituții gazdă de elaborare a deciziilor. 17 De
asemenea, în România și Letonia au fost create rețele naționale pentru dezvoltare
rurală (RNDR), care, la fel, cuprind unele aspecte oficiale de participare a publicului și
ar putea fi considerate o formă de implicare macro/neformală deschisă, nestructurată
a publicului (care incorporează forme de dialog) desfășurată pentru un public mai larg
în afara instituțiilor oficiale de elaborare a deciziilor (dar care pot fi inițiate de acestea)
în procesul de modelare directă a conștientizării publice, având un impact indirect
asupra politicilor propriu-zise. În capitolul precedent au fost identificate și toate părțile
interesate care sunt implicate oficial în procesul de planificare și implementare a
politicilor de dezvoltare rurală cu funcție de monitorizare. 18
Cu toate acestea, politicile de dezvoltare rurală sunt doar o parte a cadrului național
general de elaborare a politicilor. Au fost determinate și alte abordări oficiale și mai
puțin oficiale, fiind aplicate în planificarea și implementarea politicilor publice.
Prezentul capitol cuprinde unele exemple privind alte forme de participare utilizate în
Republica Moldova, România și Letonia. În mod similar, pe o bază selectivă sunt
identificate unele părți interesate de dezvoltarea rurală din Republica Moldova,
România și Letonia, reflectând exemple de forme și metode neoficiale aplicate în
procesul de participare a acestora la planificarea și implementarea politicilor de
dezvoltare rurală. Există câteva acțiuni de implicare civică19 fiind utilizate preponderent
în sectorul agricol și de dezvoltare rurală, însă prezentul studiu se axează primordial
pe participarea oficială a publicului. Cât privește identificarea formelor de participare a
publicului, in contextul studiului sunt considerate următoarele modalități de participare:
-

16

un proces ce implică publicul în soluționarea problemelor sau procesul
decizional și utilizează contribuțiile publicului la elaborarea deciziilor;
implică părțile interesate sau afectate (persoane fizice, organizații și entități
guvernamentale);

Rowe & Frewer, 2004. Disponibil la
ftp://ftp.ige.unicamp.br/pub/CT001%20SocCiencia/Agosto%2016/Rowe%20and%20Frewer%202004.pdf (accesat la
6 iunie 2017).
17
Jason Chilvers, 2010. Disponibil la http://www.sciencewise-erc.org.uk/cms/assets/Uploads/Strategic-Researchdocuments/Sustainable-Participation-report-03-10.pdf (accesat la 6 iunie 2017).
18
Jason Chilvers, 2010.
19
Implicare civică – acţiuni individuale şi colective concepute să identifice şi să abordeze problemele de interes public:
- civil (de ex., voluntariatul ordinar, calitatea de membru în grupuri sau asociaţii, soluţionarea problemelor comunităţii);
- electoral (de ex., votarea ordinară, contribuţii la campania electorală, activitate de voluntariat pentru un candidat sau
organizaţii politice);
- expresie politică (de ex., contactarea autorităţilor, contactarea Mass-media, proteste, petiţii, boicoturi, prospectări).
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-

comunicare în ambele sensuri și soluționarea problemelor în mod colaborativ
cu scopul de a adopta decizii mai bune și mai acceptabile.

Există mai multe cauze care explică de ce participarea publicului prezintă un avantaj
pentru programarea și implementarea politicilor publice, inclusiv:
-

-

-

Participarea publicului ajută la îmbunătățirea politicilor publice și a serviciilor prin
intermediul unui proces decizional deschis și incluziv, stimulând încrederea
publicului;
Aplicarea adecvată a instrumentarului de participare a publicului contribuie la o
conștientizare mai amplă a problemelor, preocupărilor și priorităților publice,
permițând abordarea timpurie a controverselor și pozițiilor contradictorii pentru a
ajunge la un consens;
Participarea publicului asigură reflectarea în decizii și politici a cunoștințelor și
expertizei care în mod contrar ar putea fi trecute cu vederea. Prin participarea sa,
publicul aduce un spectru mai amplu de preocupări și valori, precum și o
conștientizare reciprocă și schimb sporit de informații, date și experiențe.

Concomitent, există câteva aspecte care pun sub semnul întrebării rolul participării
publicului și aduc o anumită rezistență din partea factorilor de decizie. Participarea
publicului sporește costurile și timpul necesar pentru programarea și implementarea
politicilor în timp ce impactul participării publicului nu poate fi evaluat și măsurat
imediat. Întotdeauna este pusă sub semnul întrebării cea mai potrivită metodă de
selectare a participanților, intenția fiind de a încerca să se asigure cea mai
reprezentativă combinație a părților interesate. Întotdeauna există un obstacol ce
poate fi descris în felul următor
-

-

“doresc să participe dar nu pot”, inclusiv barierele culturale sau lingvistice, distanța
geografică, necesitățile speciale, statutul socio-economic, lipsa de informații și
cunoștințe/competențe etc.;
“pot participa dar nu doresc”, cu alte cuvinte, nu au niciun interes în politică, lipsa
de timp sau lipsa de încredere în guvernare/factorii de decizie etc.

Recurgerea la participarea publicului poate cauza anumite rezerve din perspectiva
supremației politice: aceasta urmează modelul democrației reprezentative sau
deliberative? În prezent, ar putea fi pus la îndoială și aspectul rețelelor sociale și
utilizarea rețelelor de socializare în participarea publicului. Ar putea rețelele de
socializare înlocui unele forme tradiționale de participare a publicului în programarea,
implementarea și monitorizarea politicilor publice?
Studiul realizat de OECD cu genericul „Implicarea publicului pentru îmbunătățirea
politicilor și a serviciilor” (Public Engagement for Better Policy and Services) a scos în
evidență unele riscuri asociate cu participarea publicului identificate de autorități. Cele
mai semnificative riscuri includ20 întârzieri în adoptarea deciziilor; confuzia privind rolul
politicienilor în proces; poveri administrative mai grele; conflicte între participanți și
oboseala în procesul de consultare. În vederea minimizării riscurilor menționate mai
sus, precum și a altor riscuri și introducerii unor forme eficiente de participare a
publicului care să se potrivească cel mai bine cu respectivele politici publice, este
rezonabil de urmat criteriile de calitate descrise în Figura 15.
Figura 15. Criteriile de calitate pentru participarea publicului

20

OECD Survey Public Engagement for Better Policy and Services, 2009. Disponibil la

https://books.google.lv/books?id=IPnVAgAAQBAJ&printsec=frontcover=onepage&q&f=false (accesat la 6 iunie 2017).

48

Echitate

Şanse egale de participare

Toate interesele sunt
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Conţinut
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Negocieri integrative în
procesul de învăţare

Legitimitate
Designul procesului

Angajare obligatorie a instituţiilor politice implicate

Transparenţă

Discursuri multiple
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3.1. Alte forme de participare a publicului în Letonia, România și Moldova
Formele de participare a publicului pot crea un spectru larg de politici publice, acestea
fiind categorisite conform unor anumite criterii. Cel mai frecvent criteriu utilizat este
nivelul impactului public și, după cum este indicat în Figura 16, acesta cuprinde 5
categorii sau etape: informare, consultare, implicare, colaborare și delegare.
Figura 16. Spectrul participării publicului în politici publice
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INCREASING LEVEL OF PUBLIC IMPACT

Fiece etapă cuprinde metode sau instrumente speciale utilizate pentru a
permite/facilita participarea publicului. Cele mai populare metode/instrumente sunt
incluse în Tabelul 9. Comitetul de monitorizare și Rețelele naționale de dezvoltare
rurală au fost deja abordate în detaliu în Capitolul 2.
Tabelul 9. Exemple de forme și instrumente de participare a publicului în politici
publice.
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reuniuni
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conferințe,
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de

ateliere
de
lucru,
sondaje
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consultative și
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realizarea unui
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proces
decizional
participativ

jurii/grupuri de
dialog
pentru
cetățeni,
scrutine,
decizii delegate
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dezvoltare
rurală

În continuare sunt descrise unele forme de participare, care nu sunt legate direct cu
programarea, implementarea și monitorizarea programelor de dezvoltare rurală în
Republica Moldova, România și Letonia, dar care pot fi utilizate pentru a influența
respectivele politici.

3.1.1. Deputații în Parlament
De obicei, implementarea politicilor aferente unui anumit sector este delegată
ministerului de ramură respectiv. Uneori, coordonarea politicilor intersectoriale, cum ar
fi dezvoltarea rurală, este, la fel, atribuită de Guvern ministerului. Totuși, Parlamentul
deține puterea legislativă supremă în țară. Prin urmare, în cazurile în care este nevoie
de a elabora noi inițiative de politici, de a modifica o lege sau de a pune în evidență o
problemă pe agenda politică, este necesară cooperarea cu Parlamentul. La nivel de
parlament, este recomandabilă conlucrarea cu comisia de profil, care este
responsabilă pentru anumite aspecte și pentru progresul atins în implementarea legilor
relevante. În general, proiectele de legi sunt înaintate fie după aprobarea acestora de
Guvern, fie la inițiativa unui DP sau, în alte cazuri, în conformitate cu procedura
stabilită de Parlament. Prezidiul Parlamentului raportează DP care decid transferul
proiectului de lege comisiilor. În acest caz, este util de organizat ședințe individuale cu
membrii comisiei respective în vederea explicării opiniilor propuse. ONG-urile trebuie
să folosească posibilitatea de a participa la ședințele comisiilor, asigurându-și
contribuția la adoptarea proiectului de lege. În cazul în care ONG-ul dispune de
parteneri robuști și de resurse financiare, acesta poate face lobby pentru a influența
adoptarea proiectului de lege vizat. Cu toate acestea, cel mai important moment este
evaluarea posibilităților reale de a îmbunătăți în acest mod politicile publice în cauză.
Uneori, agenda politică sau ponderea forțelor politice din Parlament pot fi un factor de
facilitare sau de împiedicare în promovarea anumitor aspecte.
Din perspectiva participării publicului, această formă de dialog poate fi inițiată de alt
organism decât instituția-gazdă care adoptă decizii. Acestea pot fi ONG-uri, grupuri
neformale de locuitori, reprezentanți ai diferitor grupuri-țintă. Uneori, DP invită ONGuri și alte părți interesate pentru a discuta un proiect de lege înainte de înaintarea
acestuia pentru a fi discutat în Parlament. Această formă de participare se transformă
într-un dialog public de nivel micro și utilizează principiile și acțiunile care sunt
caracteristice pentru etapa de consultări cu participarea publicului.

3.1.2. Consiliul Memorandumului de cooperare între ONG-uri și Cabinetul
de Miniștri din Letonia
Consiliul Memorandumului de cooperare între ONG-uri și Cabinetul de Miniștri din
Letonia poate fi considerat o formă de participare a publicului la etapa de colaborare.
Acesta nu este direct legat cu politicile de dezvoltare rurală, dar are o perspectivă mai
largă ce permite participarea organizațiilor societății civile (OSC/ONG) în procesul
decizional privind programarea și implementarea politicilor naționale .
Memorandumul de cooperare între ONG-uri și Cabinetul de Miniștri a fost inițiat de 21
de ONG-uri după întrevederea cu Prim-ministrul desfășurată în data de 13 ianuarie
2005. Memorandumul a fost elaborat cu scopul de a promova funcționarea eficace a
administrației publice care respectă interesul public, asigurând implicarea societății
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civile în procesul decizional. Memorandumul de cooperare este semnat de 424 de
ONG-uri și de Prim-ministru, care reprezintă administrația publică. Consiliul
Memorandumului de cooperare între ONG-uri și Cabinetul de Miniștri din Letonia a
fost înființat pentru a monitoriza implementarea Memorandumului de cooperare și a
asigura o platformă pentru punerea în discuție a aspectelor problematice și a
propunerilor în vederea îmbunătățirii participării publicului.
Consiliul este un organism consultativ, iar activitățile acestuia sunt prevăzute de
Regulamentul Cabinetului de Miniștri, care include următoarele sarcini:


Înaintarea propunerilor Prim-ministrului, Cabinetului de Miniștri și ministerelor pe
aspecte ce țin de participarea publicului la nivel local, regional, național și la nivelul
UE;
 Înaintarea propunerilor referitoare la actele legislative și planificarea documentelor
care afectează activitățile ONG-urilor (aspecte orizontale ale sectorului ONGurilor);
 Aprobarea priorităților Memorandumului și Planul de lucru anual;
 Evaluarea progresului atins de Memorandum și examinarea aspectelor legate de
dezvoltarea în continuare a cooperării dintre ONG-uri și Cabinetul de Miniștri;
 Organizarea evenimentelor cu implicarea reprezentanților societății civile în
soluționarea aspectelor ce țin de politicile publice.
Din componența Consiliului fac parte 16 membri care reprezintă sectorul public și
sectorul ONG-urilor, fiind prezidat în comun de Directorul Cancelariei de Stat și de un
reprezentant al ONG-urilor. Reprezentanții ONG-urilor sunt aleși din cadrul acelor
ONG-uri care au semnat Memorandumul de cooperare.
Lista membrilor Consiliului la situația din 14 iunie 2017 este inclusă în Tabelul 10.
Tabelul 10. Membrii Consiliului Memorandumului de cooperare între ONG-uri și
Cabinetul de Miniștri din Letonia.

Reprezentanții sectorului public (8)

Reprezentanții ONG-urilor (8)










Directorul Cancelariei de Stat;
Reprezentantul Cabinetului Primministrului;
Șeful Centrului de coordonare
intersectorială;
Secretarii de stat ai:
 Ministerului Finanțelor;
 Ministerului
Protecției
Sociale;
 Ministerului Culturii;
 Ministerului
Protecției
Mediului
și
Dezvoltării
Regionale;
 Ministerului Justiției.








Asociația Ascendum;
Asociația tinerilor de știință din
Letonia;
Societatea pentru Transparență –
Delna;
Consiliul tineretului din Letonia;
Forul rural din Letonia;
Consiliul de cooperare al organizațiilor
agricole din Letonia;
Asociația Alianța civică din Letonia
Asociația Centrul pentru inițiative
educaționale.

Consiliul se convoacă în ședințe lunar. Ședințele sunt deschise astfel încât orice ONG,
care nu este membru al Consiliului, să poată participa fără drept de vot. Ședințele sunt
transmise în direct pe site-ul web al Cabinetului de Miniștri. Înregistrările video și
procesele verbale ale sesiunilor sunt disponibile publicului pe același site web.
Revizuind lista membrilor Consiliului poate fi notificat faptul că 2 reprezentanți ai ONGurilor sunt, de asemenea, membri ai Comitetului de monitorizare a PDR 2014–2020.
Aceștia sunt Forul rural din Letonia și Consiliul de cooperare al organizațiilor agricole
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din Letonia. Astfel, apare posibilitatea de a ridica aspecte intersectoriale privind
participarea publicului la nivel înalt și a le pune în discuție cu Prim-ministrul, în cazul
în care problemele în cauză au fost abordate în discuția cu Ministerul Agriculturii, dar
nu s-au soldat cu soluții satisfăcătoare. Participarea publicului în comitetele de
monitorizare și în alte organisme consultative este corelată cu legislația națională și
este obligatorie pentru PDR.

3.1.3. Consiliul Național pentru Participare din Republica Moldova
Următorul instrument ce poate fi, de asemenea, considerat o formă de participare a
publicului la etapa de colaborare este Consiliul Național pentru Participare din
Republica Moldova. Acesta nu este direct asociat cu politicile de dezvoltare rurală, dar
are o perspectivă mai largă în ceea ce privește încurajarea participării organizațiilor
societății civile (OSC-uri/ONG-uri) în procesul decizional.
Consiliul Național pentru Participare (CNP) a fost înființat la inițiativa Guvernului
Republicii Moldova la 19 ianuarie 2010 și funcționează în calitate de organism
consultativ, având misiunea de a contribui la adoptarea deciziilor privind politicile
publice care să corespundă intereselor societății. Consiliul este compus din 30 de
membri, reprezentanți au grupurilor organizate ale societății civile. Mandatul de
membru este emis pentru o perioadă de 2 ani. Consiliul Național pentru Participare
intenționează să faciliteze implicarea tuturor părților interesate în conceperea,
implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea documentelor de planificare
strategică de nivel național în Republica Moldova.
Consiliul își propune să elaboreze și să promoveze parteneriatul strategic dintre
autoritățile publice, societatea civilă și sectorul privat în vederea consolidării
democrației participative în Republica Moldova prin facilitarea comunicării părților
interesate și participării acestora la identificarea și realizarea priorităților strategice
pentru dezvoltarea țării la toate etapele și prin crearea unui cadru instituțional și a
capacităților de asigurare a implicării depline a părților interesate în procesul
decizional.
Consiliul Național pentru Participare activează pe 2 direcții strategice:


asigurarea expertizei organizațiilor societății civile în perioada elaborării și
implementării, precum și a monitorizării și evaluării politicilor publice;
 facilitarea implicării societății civile și a sectorului privat în procesul decizional
public.
În vederea realizării obiectivelor CNP au fost create 4 grupuri de lucru, reprezentând
următoarele subiecte:





Justiție și drepturile omului;
Dezvoltare economică;
Politici externe, de securitate și de apărare;
Politici sociale, educaționale, de mediu și pentru tineret.

3.1.4. Comitetul de monitorizare al Fondului Structural și de Coeziune al
UE
Câteva programe operaționale, inclusiv programe de dezvoltare rurală sunt
cofinanțate din fondurile ESI atât în Letonia, cât și în România. Implementarea tuturor
programelor solicită crearea unui mecanism adecvat de monitorizare în vederea
asigurării participării publicului. În România, fiecare program operațional dispune de
un comitet de monitorizare separat, în timp ce în Letonia este creat un singur comitet
de monitorizare în componența căruia sunt incluse câteva subcomitete tematice pentru
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implementarea și monitorizarea integrală a tuturor fondurilor ESI, inclusiv coordonarea
elementelor dintre programele operaționale. În consecință, acest comitet de
monitorizare reprezintă cel mai mare și cel mai important for din Letonia atunci când
sunt discutate probleme cheie și sunt luate decizii referitoare la finanțarea oferită de
UE.
Comitetul de monitorizare include 57 de reprezentanți ai sectorului public și celui
privat, inclusiv 11 reprezentanți ai ONG-urilor care sunt parteneri economici și sociali.
Împreună cu Ministerul Agriculturii, acest Comitet de monitorizare include 3 organizații
care reprezintă sectorul privat, inclusiv societatea civilă, și care sunt membri ai
Comitetului de monitorizare al PDR. Acestea sunt Forul rural din Letonia, Consiliul de
cooperare al organizațiilor agricole din Letonia și Consiliul consultativ de mediu.
De asemenea, acest Comitet poate aplica principiile și acțiunile care sunt
caracteristice pentru etapa de colaborare a participării publicului.

3.1.5. Parlamentul comunităților rurale din Letonia
Parlamentul rural reprezintă instrumentul democrației participative, care poate fi
clasificat ca un instrument de angajament public macro/neformal pentru a exprima
aspirațiile și cerințele oamenilor de la țară și de a colecta contribuția lor în modelarea
conștientizării publice și stimularea implicării publice într-un context mai amplu de
dezvoltare rurală. Parlamentul comunităților rurale din Letonia cuprinde reprezentanți
ai societății civile rurale, lideri politici și implementatori de politici în vederea identificării
acțiunilor concrete pentru următorii 2 ani cu scopul de a promova durabilitatea
domeniilor rurale și a orașelor mici din Letonia.
Parlamentul comunităților rurale din Letonia, convocat o dată în 2 ani, este organizat
după cum urmează:
Mobilizarea comunităților rurale (ONG-uri locale, grupuri de acțiune locală, fermieri și
antreprenori mici, lideri și activiști comunitari, reprezentanți ai școlilor din spațiul rural
și alții) pentru a evalua situația din zonele rurale și a identifica principalele probleme și
provocări cu care se confruntă comunitățile rurale, orașele mici, precum și aspectele
economice, sociale și de mediu ale dezvoltării locale și rurale.
Spectrul metodelor aplicate variază, începând de la adunări și campanii locale și
încheind cu dezbateri online și chestionare. Asociația Forul rural din Letonia (FRL)
care este principalul organizator al Parlamentului comunităților rurale din Letonia, a
desfășurat Săptămânile comunităților rurale, Jocurile comunităților rurale, seminare pe
diverse tematici, ședințe online, sondaje de opinie și chestionare,
competiții/concursuri, etc. în vederea elaborării agendei Parlamentului Rural.
Elaborarea agendei. Cu toate că fiecare Parlament rural are o agendă diferită, cea din
urmă întotdeauna reprezintă o sinergie a următoarelor elemente: rezultatele
parlamentelor anterioare și rezoluțiile acestora; rezultatele acțiunilor de pledoarie
rurală și de dezvoltare a comunității pentru ultimii 2 ani; concluzii generale care au
rezultat din etapa de mobilizare; și hotărârile adoptate de Consiliul de cooperare al
Parlamentului comunităților rurale din Letonia. De asemenea, agenda reflectă asupra
documentelor de politici publice actuale sau viitoare: strategii, programe care sunt
evaluate sau elaborate. De exemplu, Parlamentul comunităților rurale din Letonia
desfășurat în anul 2017, Planul național de dezvoltare post-2020 discutat, programe
de dezvoltare rurală post-2020, Orientări de dezvoltare regională post-2019, Orientări
de dezvoltare civilă post-2018 și alte documente de programare.
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Coordonarea agendei. În scopuri de coordonare, FRL a înființat Consiliul de cooperare
al Parlamentului comunităților rurale din Letonia. Acesta este o resursă consultativă
esențială, care reunește profesioniști/specialiști din diverse organizații și instituții
pentru a exprima importanța dezvoltării durabile a comunităților rurale și a rolului
acestora în dezvoltarea regional și rurală. Din Consiliul de cooperare fac parte
reprezentanți ai ministerelor, Parlamentului și ai organizațiilor societății civile/ONG-uri
preponderent de nivel național. Consiliul se convoacă sistematic, dar intensitatea
activității sporește în perioada când este elaborată agenda Parlamentului rural, fiind
discutată și aprobată rezoluția Parlamentului rural.
Organizarea evenimentului. Parlamentul comunităților rurale din Letonia se
desfășoară la începutul verii o dată la 2 ani în diferite locații din Letonia. Locația este
selectată prin cereri de propuneri deschise, care trebuie să întrunească cerințele
minime de a asigura facilități adecvate pentru a acomoda circa 300 de participanți
pentru cel puțin 2 zile. De obicei, găzduirea Parlamentului rural este aranjată în
cooperare strânsă cu primăria locală și grupul de acțiune locală cu implicarea activă a
comunităților, antreprenorilor și politicienilor locali. Toate aspectele tehnice legate de
logistică și cazare sunt coordonate de FRL cu implicarea unui număr mare de voluntari.
Coordonarea Parlamentului ține de responsabilitatea echipei de coordonare, iar
evenimentul este organizat în conformitate cu următoarele principii:


anunțurile oficiale, inclusiv rezultatele Parlamentelor rurale anterioare, sunt
prezentate de către politicieni, factorii de decizie, experți, liderii ONG-urilor. Acest
fapt contribuie la modelarea și evidențierea obiectivelor și principalelor sarcini ale
Parlamentului rural;
 sunt organizate câteva grupuri de lucru pe diverse tematici conexe, la care părțile
interesate participa cu drept egal de a-și exprima opinia, de a dezbate și de a
formula concluzii. Principalele concluzii ale grupurilor de lucru și punctele de
acțiune formulate în consens sunt incluse în rezoluția Parlamentului comunităților
rurale din Letonia și tratată ca o agendă pentru următorii 2 ani și ca un plan de
acțiune la nivel local, regional și național;
 principalele concluzii ale grupurilor de lucru sunt prezentate și discutate de către
participanți în cadrul sesiunii finale a Parlamentului rural. Lideri de opinie,
politicieni, savanți și lideri comunitari sunt invitați să comenteze pe marginea
propunerilor înainte de a fi supuse votului final;
 în perioada dintre prezentări, ședințe ale grupurilor de lucru și sesiuni sunt
organizate diverse prezentări ale inițiativelor locale. De asemenea, comunitatea
locală pregătește un program bogat pentru a pune în evidență diversitatea culturii,
istoriei, populației și tradițiilor locale.
Rezultatele fiecărui Parlament rural care sunt relevante pentru nivelul național sunt
înaintate pentru a fi integrate în documentele de politici corespunzătoare. Acțiunile
care ar trebui implementate la nivel european sunt identificate și prezentate
Parlamentului rural european organizat în mod similar la scară europeană.
Parlamentul comunităților rurale din Letonia constituie un instrument de exprimare a
vocii populației din mediul rural, pentru asigurarea unui dialog cu părțile interesate la
toate nivelurile și pentru a avea acces la informații extensive referitoare la dezvoltarea
rurală. Este un instrument caracteristic pentru etapa de implicare a participării
publicului.
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3.1.6. Consiliul Consultativ al ONG-urilor fermierilor din Letonia
Consiliul Consultativ al ONG-urilor fermierilor din Letonia poate fi considerată o formă
de participare a publicului la etapa de colaborare, în sarcina acestuia fiind pusă
sprijinirea politicii agricole și de dezvoltare rurală. Ministrul Agriculturii a creat un
Consiliu consultativ al ONG-urilor fermierilor în calitate de organism coordonator cu
scopul de a determina responsabilitatea comună pentru formularea și implementarea
politicii agricole și de dezvoltare rurală, promovând dezvoltarea unui sector agrar
echilibrat și durabil în Letonia. De rând cu Ministrul Agriculturii și Cancelaria de Stat a
Ministerului Agriculturii, Consiliul include 9 ONG-uri ale fermierilor. Regulamentul
Consiliului nu descrie în detaliu criteriile sau principiile de selectare a membrilor.
Totuși, pe baza unei analize a părților interesate, poate fi conchis faptul că acestea
sunt cele mai mari sau cele mai influente ONG-uri ale fermierilor din Letonia:
 Consiliul de cooperare al Organizațiilor agricole din Letonia;
 Parlamentul fermierilor;
 Asociația societăților de afaceri din domeniul agricol;
 Asociația cooperativelor agricole din Letonia;
 Federația fermierilor din Letonia;
 Clubul tinerilor fermieri din Letonia;
 Asociația agriculturii organice din Letonia;
 Federația companiilor din industria alimentară din Letonia;
 Asociația fermierilor.
În mod semnificativ, toate aceste ONG-uri, cu excepția Asociației companiilor
independente de recoltare a lemnului din Letonia, sunt concomitent membri ai
Comitetului de monitorizare a PDR 2014–2020, reprezentând practic toți partenerii
economici și sociali.
Consiliul are caracter consultativ și îndeplinește 3 funcții esențiale:


susține întocmirea actelor normative și a documentelor de planificare a politicilor
pe aspecte ce țin de politica agricolă;
 facilitează cooperarea și schimbul de informații dintre producătorii de produse
agricole și populația rurală, precum și ONG-urile fermierilor, autoritățile publice și
autoritățile locale în domeniul agricol și dezvoltării rurale;
 formulează interesele naționale în legătură cu elaborarea proiectelor de acte
legislative ale UE în domeniul agriculturii și al sectoarelor conexe.
În cadrul acestor funcții, membrii Consiliului:


asigură ministerele de ramură cu propuneri de proiecte de legi și documente de
planificare a politicilor, precum și cu proiecte de acte legislative ale UE privind
politica agricolă;
 coordonează propunerile înaintate individual de către membrii Consiliului privind
principiile și condițiile pentru obținerea suportului din partea statului și a UE;
 coordonează acțiunile ONG-urilor fermierilor reprezentate în Consiliu și exprimă
opinia comună ministrului agriculturii în ceea ce privește implementarea
obiectivelor politicii agricole.
De exemplu, în vederea realizării unei poziții coerente și a consensului dintre partenerii
economici, în cadrul acestui Consiliu sunt discutate preventiv probleme importante ce
urmează a fi soluționate de Comitetul de monitorizare a PDR.
Membrii Consiliului au următoarele responsabilități:


să respecte interesele comune ale sectorului agricol și necesitățile populației din
mediul rural în modelarea și implementarea unor politici agricole echilibrate și
durabile;
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să identifice necesitățile fermierilor și populației din mediul rural în ceea ce ține de
problemele majore ale sectorului agricol;
 să se familiarizeze cu proiectele de acte legislative elaborate de ministerele de
ramură și instituțiile de stat, precum și cu documentele de planificare a politicilor
obligatorii pentru sectorul agricol;
 să informeze publicul despre problemele actuale din domeniul agricol.
În vederea realizării unei activități de calitate în cadrul Consiliului, membrii au dreptul
să solicite de la Ministerul Agriculturii, instituțiile subordonate acestuia și de la alte
instituții de stat informațiile necesare pentru funcționarea Consiliului. Membrii
Consiliului pot recomanda aspecte și proiecte de documente pentru a fi examinate în
cadrul ședințelor Consiliului, precum și să invite experți din sectorul relevant. Experții
invitați au drept de vot consultativ.
Funcțiile de secretariat al Consiliului sunt asigurate de cabinetul ministrului agriculturii.

3.1.7. Colegiul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din
Republica Moldova
În anul 2009, prin Hotărârea Guvernului, a fost instituit Colegiul Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare (MAIA) din Republica Moldova. Acesta este considerat o formă
de participare a publicului la etapa de colaborare și este folosit pentru consultări privind
politica agricolă și de dezvoltare rurală.
Colegiul constă din 36 membri cu drept de vot și un reprezentant al Cancelariei de Stat
în calitate de observator. Lista deplină a membrilor Colegiului este inclusă în Tabelul
11. Din componența Colegiului fac parte 23 de reprezentanți ai MAIA, inclusiv șefii de
direcție, secretarul de stat, viceminiștrii și ministrul agriculturii și industriei alimentare
în calitate de președinte al Colegiului. Agențiile subordonate MAIA sunt reprezentate
de 4 membri. Pentru reprezentanții sectorului privat sunt rezervate 7 locuri (19%),
inclusiv pentru ONG-urile fermierilor, iar 2 membri reprezintă instituțiile de cercetări și
educaționale.
Tabelul 11. Membrii Colegiului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
din Republica Moldova.
Sectorul public
Sectorul privat de cercetări și
educație
Ministrul
Agriculturii
Alimentare

și

Industriei

Reprezentanți ai MAIA:
- viceminiștri (3 persoane)
- secretarul de stat
- șeful Cabinetului ministrului
- consilierul ministrului
- șeful Direcției analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor
- șeful Direcției juridice și armonizare a
legislației
- șeful Direcției finanțe și politici bugetare

Președintele Federației Naționale a
Patronatului din Agricultură și Industria
Alimentară
Președintele Federației Naționale a
Sindicatelor din Agricultură și Alimentație
„Agroindsind”
Directorul
executiv
al
Federației
Naționale a Fermierilor din Republica
Moldova
Vicepreședintele
Asociației
Producătorilor și Exportatorilor de vinuri
Directorul executiv al Asociației Obștești
„Federația Națională a Agricultorilor din
Moldova „Agroinform”
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Sectorul
educație

Sectorul public

privat

de

cercetări

și

- șeful Direcției relații externe și integrare Președintele Asociației Producătorilor și
europeană
Exportatorilor de Fructe din Republica
Moldova „Moldova Fruct”
- șeful Direcției resurse umane
Președintele
Cooperativei
de
șeful
Direcției
administrarea
Întreprinzător „Agrostoc”
patrimoniului de stat și fondului funciar
- șeful Direcției știință, educație și
extensiune rurală
- șeful Direcției îmbunătățiri funciare și
dezvoltare tehnologică
- șeful Direcției politici de producție,
procesare și reglementări de calitate a
produselor vegetale
- șeful Direcției politici și reglementări în
sectorul vitivinicol
- șeful Direcției protecția plantelor și
siguranța alimentelor de origine vegetală
- șeful Direcției politici de producție,
procesare, reglementări de calitate a
produselor animale
- șeful Direcției siguranța alimentelor de
origine animală și medicină veterinară
- șeful Direcției audit intern
- șeful Serviciului de calitate a producției
- șeful Direcției dezvoltare
statistică agricolă și marketing

rurală,

Directorul Agenției de Intervenție și Plăți Directorul Institutului de Genetică,
pentru Agricultură
Fiziologie și Protecție a Plantelor
Șeful Inspectoratului de Stat pentru
Supravegherea Producției Alcoolice
Șeful
Direcției
generale
pentru
complexul agroindustrial, ecologie și
gospodării silvice, unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia

Directorul Colegiului de Medicină
Veterinară și Economie Agrară din
Brătușeni

Directorul
Centrului
Național
de
verificare și certificare a producției
vegetale și solului
Cancelaria de Stat (observator)
Hotărârile Colegiului sunt adoptate prin simpla majoritate de voturi ale membrilor și
sunt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare.
Colegiul este considerat a fi o platformă pentru punerea în discuție a problemelor
actuale și a politicilor operative și poate servi drept element de coordonare între
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diverse direcții și instituții subordonate ministerului, precum și drept oportunitate de a
asculta viziunea organizațiilor agricole individuale.

3.1.8. Alte forme de participare
Există un număr de abordări și instrumente oficiale și mai puțin oficiale de participare
care pot fi utilizate în vederea antrenării publicului în planificarea, implementarea sau
monitorizarea politicilor publice. Uneori, în cazul unor probleme particulare și specifice,
cum ar fi implementarea unor măsuri individuale prevăzute de programele de
dezvoltare rurală, ministerele pot crea grupuri de lucru care să consulte părțile
interesate. De asemenea, în cadrul ministerului este numit un colaborator în sarcina
căruia este pusă elaborarea unui document specific. Ședințele individuale cu oficialii
responsabili pot contribui la schimbul direct de informații relevante, punerea în discuție
a unor probleme neclare, precum și la exprimarea opiniilor și propunerea unor soluții
de alternativă.
Conform celor indicate în Secțiunea 3.1.1. de mai sus, acțiunile de lobby pot fi utilizate
ca instrument de influențare a politicilor publice. În aceste cazuri, întotdeauna există
problema echilibrului dintre interesul public și cel al grupurilor individuale. Prin urmare,
în vederea asigurării transparenței procesului de lobby sunt elaborate acte normative
– legi care reglementează acțiunile de lobby. De exemplu, ministerele formează un
registru al lobbiștilor și-i informează despre ședințele ce vor fi organizate cu aceștia.
Aceste informații sunt făcute publice și oferă posibilitatea de a urmări măsura în care
activitățile de lobby afectează politicile publice relevante, precum și măsura în care
este menținut echilibrul dintre public și grupurile-țintă relevante.
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3.2. Părți interesate în dezvoltarea rurală și practici de participare a
publicului
Ministerele responsabile pentru promovarea politicilor de dezvoltare rurală urmează
să asigure atât monitorizarea programelor de dezvoltare rurală, cât și măsurile de
sensibilizare și consultare care formează primele 2 etape ale procesului de participare
a publicului. În acest scop, ministerele în calitate de autorități de management (AM)
au elaborat planuri de comunicare. Informațiile despre PDR sunt oferite publicului larg
și potențialilor beneficiari, folosind următoarele metode:


contactul direct cu AM și agenția de plăți (AP), precum și cu oficiile regionale ale
acestora (inclusiv centrele de deservire a clienților în cazul în care sunt create
astfel de centre);
 în România și Letonia, multe informații sunt direcționate prin intermediul Rețelei
naționale de dezvoltare rurală;
 majoritatea informațiilor conexe programării, implementării și monitorizării PDR
sunt publicate pe sire-urile web oficiale ale AM și AP. Site-urile web sunt
completate cu instrumente interactive care permit oricărei persoane să-și exprime
opinia, să pună întrebări, să înainteze propuneri sau să raporteze probleme.
Rețelele de socializare, la fel, se utilizează tot mai mult, de exemplu, conturile
oficiale Twitter sunt intens utilizate în Letonia, în timp ce profilurile pe Facebook
ale autorităților responsabile sunt intens utilizate în România. Actualmente, AM și
AP din Republica Moldova nu dispun de conturi oficiale pe rețelele de socializare;
 Mass-media (presa, TV, radio) sunt folosite permanent pentru diseminarea
informațiilor;
 seminare și conferințe sunt organizate la nivel național și regional (de exemplu, în
Letonia, AM organizează anual conferințe regionale pentru a informa și a consulta
publicul privind implementarea PDR);
 ministerele solicită APL și altor parteneri de cooperare să se implice în diseminarea
și explicarea informațiilor privind PDR și a suportului disponibil. Ministerul mai
participă la evenimente organizate de administrațiile publice locale și regionale și
de alți parteneri de cooperare, oferind informații și explicând diverse probleme.
Activitatea și modul de utilizare a canalelor de comunicare menționate mai sus sunt
determinate atât de resursele disponibile, cât și de tradiția de comunicare și cooperare.
În timp ce informațiile și consultările reprezintă prima etapă a procesului de participare
a publicului, acestea sunt esențiale pentru a încura publicul și părțile interesate să se
implice mai activ și să sporească impactul public asupra planificării și implementării
politicilor publice.
Prin explorarea formelor de participare a publicului care sunt utilizate în dezvoltarea
rurală, precum și în planificarea, implementarea și monitorizarea altor politici publice
în Republica Moldova, România și Letonia pot fi identificate părțile interesate care sunt
activ implicate în procesele de participare a publicului. Aceste părți interesate
reprezintă sectoarele public și privat, precum și diverse grupuri-țintă. Activitatea
părților interesate în țările supuse analizei este influențată de tradiția de cooperare,
precum și de conștientizarea și aplicarea principiilor de guvernare democrată. De
exemplu, în Letonia este evident faptul că rolul APL și al autorităților publice regionale
este semnificativ nu doar pentru monitorizarea politicilor de dezvoltare rurală, dar și
pentru alte politici care influențează dezvoltarea teritoriilor, inclusiv programele
operative cofinanțate din fonduri ESI. Interesul APL și al autorităților publice regionale
este reprezentat de Asociația APL și a autorităților regionale de planificate din Letonia.
În cadrul comitetului de monitorizare a PDR, APL și autoritățile publice regionale dețin
17% din voturi. Activitățile Asociației APL și a autorităților regionale de planificate din
Letonia care reprezintă interesele primăriilor din Letonia, au o istorie de 25 de ani și
demonstrează tradiții bine dezvoltate de participare a publicului. De exemplu, Asociația
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organizează negocieri anuale cu toate ministerele privind prioritățile de cooperare și
semnează un protocol/proces verbal în care sunt incluse problemele negociate și
dezbătute. Asociația este considerată a fi unul dintre partenerii sociali ai Guvernului,
fiind activ implicată în procesele de planificare și implementare a politicilor.
În contextul studiului, o atenție deosebită este acordată așa-numiților parteneri din
sectorul privat: agenți economici (asociații ale agenților economici) și societatea civilă
(OSC/ONG-uri) implicate direct sau indirect în politicile de dezvoltare rurală. Cazurile
descrise în continuare identifică unele practici de participare a publicului, care sunt
aplicate de partenerii sectorului privat și includ evaluarea formelor existente de
participare, testate în procesul de monitorizare a PDR. Părțile interesate au împărtășit
experiența proprie privind schimbul de informații și opinii între membri săi, precum și
instrumentele folosite în vederea realizării unui acord în formarea pozițiilor comune și
a opiniilor ce sunt propuse pentru dialogul cu administrația publică.

3.2.1. Federația Națională a Agricultorilor din Republica Moldova
„AGROinform”
Federația Națională a Agricultorilor din Republica Moldova „AGROinform” este o
organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitica. Federația și-a început
activitatea în anul 1998 pornind de la ideea de a oferi producătorilor agricoli informație
și consultanță în aplicarea tehnologiilor, relațiile funciare, administrarea exploatațiilor
agricole, accesarea creditelor, cooperarea fermierilor și marketing.
Federația Națională „AGROinform” își propune să creeze un cadru favorabil pentru
dezvoltarea rurală durabilă, sporirea capacităților antreprenorilor agricoli și afirmarea
lor pe piețele externe. Federația are o structură descentralizată, formând o rețea de
15 organizații regionale, orientate spre dezvoltarea economică a localităților rurale prin
oferirea asistenței în dezvoltarea afacerilor, marketing, aplicarea tehnologiilor
avansate, precum și reprezentarea intereselor membrilor săi, prin promovarea
politicilor de dezvoltare durabilă a mediului rural.
Membrii regionali ai Federației includ peste 4 500 de fermieri și ÎMM amplasate pe
întreg teritoriul țării. Acest fapt este reflectat și în structura de adoptare a deciziilor și
stilul de activitate al Federației. Punerea în discuție și adoptarea deciziilor ce vizează
probleme strategice organizate la nivel regional și opiniile sunt înaintate la Adunarea
generală, care, de regulă se convoacă anual. Aceste opinii sunt discutate și integrate
în poziția oficiala a AGROinform. Toate pozițiile AGROinform elaborate în perioada
dintre adunările generale sunt discutate și aprobate de Consiliul de administrare. Lunar
sunt convocate 2–3 ședințe ale Consiliului de administrare. Propunerile pentru agenda
Federației sunt inițiate atât de conducere, cât și de membrii Federației. În cazul în care
problemele sunt mult mai complexe și necesită o implicare mai activă a membrilor sau
a grupurilor-țintă, sunt create grupuri de lucru care colectează opinii și propune o
concluzie.
Federația dispune de un birou responsabil pentru funcționarea cotidiană a organizației,
asigurând suportul necesar membrilor și grupurilor-țintă. Biroul este organizat în 4
departamente după cum urmează: Agrobusiness și marketing; Lobby și dezvoltarea
rețelei; Cooperare; Financiar-administrativ.
Activitatea de pledoarie/advocacy și reprezentare a intereselor membrilor pe aspecte
ce țin de agricultură și dezvoltarea rurală este organizată preponderent în contact
direct cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Reprezentanții
AGROinform au ședințe neformale sistematice cu MAIA, care consideră AGROinform
drept unul dintre parteneri săi, invitând reprezentanții Federației în componența
grupurilor de lucru și în alte platforme unde sunt discutate aspecte conexe sectorului
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agricol și dezvoltării rurale. În particular, cazurile mai complexe ce nu țin de
competența MAIA sunt discutate cu Prim-ministrul, unde este creată o platformă
pentru problemele urgente din domeniul agricol.
AGROinform este reprezentat în Colegiul Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, compus din 37 membri din sectorul public, sectorul privat (entități din
sectorul agricol) și instituții de cercetări. Din punctul de vedere al AGROinform,
activitatea Colegiului depinde de stilul și modul de abordare adoptat de ministru. În
trecut, Colegiul a fost activ și eficient, în cadrul lui fiind discutate probleme majore din
sectorul agricol și politicile de dezvoltare rurală, precum și documente conexe, fiind
adoptate hotărârile de rigoare. Actualmente, activitatea acestuia s-a redus. De regulă,
activitatea Colegiului este structurată în sesiuni generale cu participare extensivă mai
mult de natură informativă și în sesiuni cu implicarea unor grupuri mai mici în cadrul
cărora sunt discutate majoritatea aspectelor, fiind întocmite hotărâri relevante.
Cât privește Comitetul de monitorizare a Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și
rurală (2014–2020), AGROinform nu este sigur dacă acest comitet mai există. Cu toate
acestea, Federația ia parte activă la discuțiile anuale privind distribuirea mijloacelor
Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, în care Comitetul de monitorizare
sus-menționat are rolul oficial de supervizare.
În trecut AGROinform a fost membru al Consiliului Național pentru Participare, dar nu
mai este activ în această poziție. Principalul motiv de abandonare a Consiliul a fost
decepționarea în raport cu stilul și metodele utilizate de Consiliu. Federația
menționează faptul că abordarea Consiliului este superficială, în realitate nu sunt
organizate discuții realiste. Consiliul are mai degrabă o natură informativă, fiind o
locație unde ONG-urile din diverse sectoare se pot întruni și obține vizibilitate la nivel
național, iar activități reale de pledoarie și de monitorizare nu sunt organizate.
Există câteva ONG-uri mari în sectorul agricol care sunt active în activitatea de
pledoarie, iar AGROinform a stabilit parteneriate oficiale și neoficiale cu acestea.
Unele dintre ONG-urile cheie cu care AGROinform edifică alianțe sunt Federația
Națională a Fermierilor și UniAgroProtect. Cu toate că între aceste organizații există
concurență, într-o anumită măsură acestea împărtășesc principalele obiective și
viziunea politicii agricole și de dezvoltare rurală. Acest fapt oferă potențial pentru o
cooperate și mai strânsă în vederea sporirii eficacității activității de pledoarie.
3.2.2. Federația Națională a Fermierilor din Republica Moldova
Federația Națională a Fermierilor din Republica Moldova este un ONG național care
reprezintă interesele fermierilor din Republica Moldova. Federația a fost creată în luna
august 1989 și este orientată spre promovarea dezvoltării durabile a mediului rural, în
cadrul căruia o componentă importantă este contribuirea la reducerea sărăciei în
mediul rural și îmbunătățirea bunăstării generale a populației din spațiul rural.
Principalele instrumente pentru atingerea țintelor sus-menționate includ transferul de
cunoștințe, asistență tehnică, precum și reprezentarea și apărarea intereselor
fermierilor la nivel național.
Federația Națională a Fermierilor din Republica Moldova activează întru promovarea,
reprezentarea și promovarea intereselor membrilor săi în raport cu instituțiile
guvernamentale, neguvernamentale și internaționale. Federația contribuie și la
perfecționarea cadrului juridic pentru reglementarea activității economice în mediul
rural. Mai mult decât atât, Federația elaborează programe de promovare a agriculturii
ecologice/organice, turismului rural, precum și a aspectelor sociale și culturale. De
asemenea, Federația facilitează activitățile producătorilor în conformitate cu domeniile
lor de interes. Dezvoltarea capacităților reprezintă un domeniu robust de activitate al
Federației, dat fiind faptul că aceasta dispune de competențele și stricturile
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organizaționale necesare, care asigură prestarea extensivă a serviciilor de marketing
și dezvoltare a afacerilor pentru fermieri. În ceea ce privește incluziunea socială,
Federația Națională a Fermierilor în cadrul activităților sale stimulează participarea
femeilor și a tinerilor în dezvoltarea economică rurală. În cadrul structurii Federației
există și sunt extrem de active asociații ale femeilor și tinerilor.
Federația dispune de 5 filiale regionale care sunt principalii promotori ai activităților la
nivel local și regional și reprezintă opinia membrilor în Consiliul Federației. Consiliul
include 13 membri cu reprezentare regională. Activitatea Federației Naționale a
Fermierilor este condusă de Președintele Federației. La nivel executiv organizația este
gestionată de Directorul Executiv.
Federația Națională a Fermierilor din Republica Moldova este activă în reprezentarea
fermierilor la nivel național și în dezvoltarea poziției oficiale a organizației, implicând
extensiv fermieri prin intermediul filialelor regionale. Poziția oficială este discutată și
aprobată de Consiliu care tinde să realizeze un consens în procesul decizional. În
cazurile disputabile este adoptată poziția majorității.
Federația este un partener activ în dialogul cu Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare. Cu toate acestea, acest dialog nu este întotdeauna unul de succes și
uneori nu se soldează cu rezultate rapide și pozitive pentru a sprijini necesitățile și
interesele membrilor ONG-ului. Federația dispune de un loc în Colegiul Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare, și în Comitetul de monitorizare a Strategiei
naționale de dezvoltare agricolă și rurală (2014–2020).
Atât Colegiul MAIA, cât și Comitetul de monitorizare a Strategiei naționale de
dezvoltare agricolă și rurală sunt considerate platforme importante pentru dialogul în
materie de politici, dar Federația este de părere că activitatea acestor instituții este
destul de dificilă, referindu-se la lipsa de acces în timp util la documentele de lucru
care afectează abilitatea de a se pregăti pentru ședințe și de a reprezenta în mod
cuprinzător opinia membrilor săi. MAIA în calitate de gazdă a ambelor forme de
participare a publicului invită organizația la discuții; cu toate acestea, în majoritatea
cazurilor lipsește dialogul reciproc și constructiv.
Federația subliniază faptul că interesele, conștientizarea, competența și dorința de a
ajunge la o decizie acceptabilă reciproc din perspectiva tuturor părților implicate în
dialog afectează calitatea celui din urmă. Cu toate acestea, ONG-ul este preocupat de
absența dorinței din partea instituțiilor de stat de a adopta un dialog constructiv.
În opinia Federației Naționale a Fermierilor, provocarea generală în procesul de
programare și implementare a politicilor o constituie cadrul temporal extins dintre
momentul când este înaintat un amendament și momentul când amendamentul
respectiv este introdus în politici și legislație. Uneori acest fapt le poate cauza pierderi
financiare fermierilor, dar Federația nu dispune de pârghii pentru a urgenta procesul.
Pentru a ameliora dialogul în cadrul procesului decizional, Federația Națională a
Fermierilor vede necesitatea adoptării unei platforme robuste cu partenerii din sectorul
economic care să reprezinte interesele fermierilor și producătorilor. Calitatea și
eficiența dialogului pot fi îmbunătățite în cazul în care părțile și, în mod special, sectorul
public va acumula cunoștințe/competențe și abilități și va percepe beneficiile de pe
urma participării publicului pentru eficientizarea politicilor publice. În această ordine de
idei, lipsește o abordare inteligentă în termeni de cooperare și edificare a
parteneriatelor.
Federația Națională a Fermierilor nu este membru al Consiliul Național pentru
Participare. Cu toate acestea, organizația este sigură de faptul că în Consiliu sunt
prezenți alți reprezentanții ai sectorului agricol care contribuie la promovarea
perspectivei și opiniei fermierilor și producătorilor.
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3.2.3. Parlamentul fermierilor, Letonia
Parlamentul fermierilor este cea mai mare asociație a fermierilor din Letonia. Asociația
a fost înființată de 134 fermieri în anul 1999 în vederea asigurării reprezentării
fermierilor comerciali din Letonia în comunicarea cu executivul. Actualmente,
Parlamentul fermierilor întrunește circa 900 membri și este considerat a fi unul dintre
cei mai influente ONG-uri din țară.
Rolul asociației este semnificativ deoarece membrii săi împreună produc mai mult de
jumătate din volumul total de producție agricolă din Letonia și au în gestiune circa 500
000 ha de terenuri. Membrii Parlamentului fermierilor oferă peste 4000 de locuri de
muncă. Circa 36% din membri sunt ocupați cu creșterea animalelor, 56% din membri
sunt specializați în creșterea cerealelor și a rapiței, iar 8% reprezintă alte domenii
agricole (asociații profesionale, horticultură, creșterea fructelor, turism rural etc.).
Asociația își propune să reprezinte interesele fermierilor letoni atât la nivel național,
cât și la nivelul UE. În consecință, asociația negociază cu executivul, organizații și
instituții naționale din numele fermierilor letoni și reprezintă interesele celor din urmă
la nivelul UE, fiind membru sub umbrela Fermierilor europeni ai organizației
COAP/COGECA.
Parlamentul fermierilor cooperează cu instituții și organizații naționale și internaționale
private și publice în vederea prestării celor mai bune servicii membrilor săi. Acest fapt
conduce la reducerea prețurilor pentru servicii și sporește accesul la serviciile solicitate
de fermieri.
În scopul consolidării capacităților, Asociația asigură informațiile, consultarea și
instruirea necesară pentru membrii săi, alți fermieri și publicul general.
Parlamentul fermierilor este gestionat de fermieri. Organismele principale de decizie
sunt Congresul și Consiliul de administrare. Cel din urmă este compus din 9 fermieri,
inclusiv președintele și doi adjuncți ai acestuia. Consiliul de administrare este
organismul executiv al Parlamentului fermierilor. Consiliul de administrare se
convoacă în ședință lunar. De asemenea, a fost creat Consiliul Parlamentului
fermierilor, care are rol consultativ. Consiliul include Consiliul de administrare, precum
și conducătorii asociațiilor regionale și profesionale. Ședințele Consiliului sunt
convocate în funcție de necesitate, dar nu mai rar decât trimestrial. Ședința Consiliului
este considerată a fi o ședință extinsă a Consiliului de administrare.
În scopuri operative, a fost creat cabinetul Parlamentului fermierilor, care oferă
expertiză în diferite domenii, inclusiv dezvoltarea rurală, protecția mediului, acțiuni de
lobby, gestionarea evenimentelor și a proiectelor, relații cu publicul, învățarea continuă
și servicii prestate fermierilor.
În termeni de advocacy și reprezentare a intereselor, Parlamentul fermierilor este
antrenat în Comitetul de monitorizare a programelor de dezvoltare rurală, în Consiliul
consultativ al ONG-urilor fermierilor și Consiliul de cooperare al Rețelei naționale de
dezvoltare rurală. Cu toate acestea, o mare parte din activitatea de advocacy este
realizată în contact direct cu Ministerul Agriculturii. Aspectele mai ample sunt
negociate cu Guvernul și cu DP.
Parlamentul fermierilor dispune de 2 locuri în Comitetul de monitorizare a PDR.
Organizația crede că această soluție nu este eficientă pentru a promova interesele pe
aspecte disputabile, deoarece abordarea individuală cu Ministerul Agriculturii are un
impact mai semnificativ. Cu toate acestea, sunt cazuri când opinia de sus devine
decizie a Comitetului de monitorizare (CM), acest fapt se întâmplă atunci când a fost
posibil de convins CM și de obținut sprijin din partea altor părți interesate aliate. Totuși,
Parlamentul fermierilor vede CM în calitate de organism mai oficial după natura sa,
fapt confirmat de hotărârile negociate anterior. De asemenea, acesta este o

64
oportunitate de a cunoaște alte părți interesate în dezvoltarea rurală și o modalitate de
a obține informații concise și esențiale privind implementarea și direcția strategică a
politicilor de dezvoltare rurală.
Parlamentul fermierilor consideră că cea mai eficace cale de participare este
implicarea în elaborarea regulamentului Cabinetului de Miniștri la nivelul Ministerului
Agriculturii. În cazul în care incorporarea intereselor în Regulamentul Cabinetului nu
poate fi realizată, la nivelul următor, discuțiile și acțiunile de pledoarie sunt transferate
Cabinetului de Miniștri care adoptă hotărârile finale privind aprobarea Regulamentului
Cabinetului de Miniștri.
Parlamentul fermierilor este unul dintre cele 9 ONG-uri ale fermierilor participante în
Consiliul consultativ al ONG-urilor fermierilor. Eficacitatea activității Consiliului depinde
de percepția ministrului a stilului democratic de lucru și de dorința de a consulta
industria, precum și de permisiunea de a discuta înainte de adoptarea deciziei.
Asociația consideră că Consiliul are o natură relativ formală, dat fiind faptul că înainte
de ședințe sunt coordonate pozițiile neformale. În consecință, în cazul în care Asociația
nu reușește să influențeze poziția ministrului din timp, șansele de a adopta o decizie
bazată pe interese la acest Consiliul sunt minime. Totuși, Consiliul constituie o bună
platformă pentru a releva pozițiile și viziunile altor ONG-uri ale fermierilor și a le utiliza
pentru activitatea ulterioară de pledoarie. Cu toate acestea, agenda Consiliului
cuprinde preponderent probleme de rutină, fiind mai puțin axată pe probleme
strategice.
Parlamentul fermierilor este membru al Consiliul de cooperare al Rețelei naționale de
dezvoltare rurală, dar nu consideră această activitate drept una semnificativă, dat fiind
faptul că acesta nu este un for pentru discuții sau pentru adoptarea unor hotărâri
importante. În mod similar, Asociația nu vede un beneficiu economic și politic
semnificativ în Rețeaua națională de dezvoltare rurală (RNDR), cu excepția faptului că
aceasta este una dintre platformele pentru obținerea informațiilor la zi privind bunele
practici conexe implementării PDR.
În principal, comunicarea prin email este utilizată pentru a informa membrii asociației
și colecta opiniile acestora. Anunțurile și informațiile oficiale despre evenimentele
curente, inclusiv rapoartele, sunt disponibile public pe site-ul web al acestui ONG.
Consiliul de administrare deține drepturile juridice de a formula și reprezenta opinia
membrilor. Practic, opiniile în cadrul organizației sunt exprimate și discutate în timpul
ședințelor extinse ale Consiliului de administrare/Consiliului. La ședințe sunt convocați
membrii care reprezintă diferite sectoare ale agriculturii, liderii de opinie de nivel
regional/local și experții. Consiliul reprezintă o platformă extensivă și versatilă, unde
sunt audiate diferite poziții, fiind consemnate opiniile comune agreate. În cazurile în
care nu este posibil de agreat o opinie comună se organizează procedura de vot, iar
ulterior Consiliul de administrare prezintă public opinia majorității.

3.2.4. Consiliul de cooperare al organizațiilor agricole din Letonia
Consiliul de cooperare al organizațiilor agricole din Letonia (CCOA) și-a început
activitatea în luna aprilie 2000, în calitate de consiliu consultativ prin acordul reciproc
al organizațiilor de fermieri și Ministerul Agriculturii de a crea o platformă pentru
negocieri în vederea soluționării problemelor din sectorul agricol. Deja în luna februarie
2001, CCOA a fost desemnat în calitate de partener principal de cooperare și
negociere cu ministerul, fiind autorizat în conformitate cu Legea privind agricultura și
dezvoltarea rurală. În luna decembrie 2004, CCOA a devenit o asociație înregistrată
legal cu numele Consiliul de cooperare al organizațiilor agricole .
În consecință, CCOA este o asociație care unește diverse asociații naționale de
producători agricoli sau de prelucrători ai produselor agricole, care-și propune să
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susțină/încurajeze punerea în discuție a problemelor din domeniul agriculturii între
organizațiile de fermieri, Ministerul Agriculturii și alte instituții de stat.
Obiectivele statutare sunt după cum urmează:


Implicarea ONG-urilor multidisciplinare și sectoriale din agricultura, silvicultură și
pescuit și dezvoltarea rurală în formularea și implementarea politicii agricole și de
dezvoltare rurală;
 Promovarea producerii, procesării, cooperării și exportului de produse agricole
competitive;
 Promovarea unor forme alternative de încadrare în câmpul muncii în mediul rural.
Actualmente, LOSP unește 59 de organizații ale producătorilor, inclusiv 7 organizații
multi-sectoriale, 42 de organizații sectoriale și 10 membri asociați.
Cooperarea cu Ministerul Agriculturii se bazează pe un Acord de cooperare care este
reînnoit anual. Acordul de cooperare definește principalele principii și direcții de
cooperare. În cadrul Acordului toate actele legislative majore care afectează sectorul
agricol sunt armonizate cu CCOA. Reprezentanții Consiliului participa în grupuri de
lucru în scopul elaborării legislației și au posibilitatea de a înainta propuneri pentru
modificarea reglementărilor în domeniul agriculturii. Producătorii se pot reuni cel puțin
lunar pentru a discuta direct problemele actuale cu ministrul agriculturii. Ședințele se
bazează pe întrebările întocmite preventiv de membrii CCOA, la care ministrul și alți
oficiali de rang înalt dau răspunsuri, fiind întocmite procese verbale.
Conducerea CCOA este structurată după cum urmează:
Adunarea generală constituie organismul superior de decizie al organizației. În
perioada dintre adunările generale Consiliul reprezentanților Asociației este
organismul care adoptă decizii, convocându-se cel puțin lunar. Acesta include
reprezentanți ai 24 de organizații ale fermierilor, 2 din ele fiind organizații multisectoriale și grupuri sectoriale de organizații, precum și președintele Consiliului de
administrare. Structura Adunării reprezentanților este indicată în Tabelul 12. Anual,
sunt aleși reprezentanții grupurilor sectoriale, fiind delegați reprezentanți ai
organizațiilor multidisciplinare.
Tabelul 12. Membrii Adunării reprezentanților CCOA.

Organizații multisectoriale (14)
-

Asociația societăților de afaceri din
domeniul agricol;
Asociația agriculturii organice din
Letonia;
Clubul tinerilor fermieri din Letonia;
Federația fermierilor din Letonia;
Asociația fermierilor;
Asociația pentru suportul rural din
Letonia;
Camera de Comerț și Industrie din
Letonia.

Grupuri sectoriale de organizații (10)
-

Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul

culturilor arabile;
de producere a laptelui;
de producere a cărnii;
horticultură;
industriilor netradiționale.

Puterea executivă a asociației este încredințată Consiliului de administrare compus
din 13 membri: 7 reprezentanți ai organizațiilor multidisciplinare, 5 reprezentanți ai
organizațiilor sectoriale și președintele.
CCOA dispune de un birou creat pentru implementarea hotărârilor și activitatea
cotidiană. Biroul este condus de Directorul General.
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Pentru a promova implicarea fermierilor în procesul decizional nu doar în conformitate
cu formarea lor profesională, dar și pe bază teritorială au fost create 22 de asociații
regionale ale fermierilor. Oficiile regionale au fost amplasate pe întreg teritoriul Letoniei
pentru a facilita participarea populației din mediul rural în procesul decizional.
Asociațiile regionale ale fermierilor asigură delegarea funcțiilor definite de Acordul de
cooperare dintre CCOA și Ministerul Agriculturii.
CCOA dispune de 2 locuri în Comitetul de monitorizare a programelor de dezvoltare
rurală și, suplimentar, 8 membri ai CM sunt membri ai CCOA. Împreună, aceștia
reprezintă 28% din numărul total de membri ai CM cu drept de vot. Deși agenda
Comitetului de monitorizare conține preponderent probleme deja finalizate, CCOA
consideră că CM este un instrument eficace de participare a publicului, oferind
posibilitatea de a reprezenta activ poziția organizației. Negocierile sunt purtate la
ședința lunară organizată de Consiliul de administrare, Adunarea reprezentanților și
grupurile de lucru sectoriale, precum și în ședințe cu oficiali de la AM și AP. Activitatea
în cadrul CM permite să fie explicată poziția acestora părților interesate vizate, chiar și
în cazul în care rezultatul final nu este în favoarea poziției CCOA. Problemele care
implică părți interesate non-agricole sunt discutate neformal în cadrul CCOA înainte
ca problema respectivă să fie inclusă pe agenda ședinței CM. Acesta ajută la
elaborarea mai precisă a argumentelor și la clarificarea viziunilor diferitor părți
implicate. În fiece caz, CCOA în procesul de pregătire pentru ședințele CM încearcă
să formuleze o opinie comună a fermierilor, care a fost dezbătută în alte forme.
Una dintre aceste forme este Consiliul consultativ al ONG-urilor fermierilor, în care
CCOA constituie unul dintre cei 9 reprezentanți ai ONG-urilor fermierilor. Cu toate că
Legea privind agricultura și dezvoltarea rurală prevede că CCOA este unicul format
pentru consultări și negocieri, totuși, în Letonia există ONG-uri ale fermierilor care nu
sunt membri ai CCOA. Din acest motiv, ministrul agriculturii a înființat un consiliu
consultativ pentru a afla opiniile ONG-urilor. De fapt, acesta este organismul
consultativ superior și final care abordează probleme de importanță majoră înainte ca
acestea să devină comune sau coordonează (în cazul în care nu există un acord
comun) pozițiile fermierilor pentru alte forme de participare. CCOA consideră acest
Consiliu cea mai eficace formă de reprezentare a intereselor în cadrul politicii agricole
și de dezvoltare rurală.
Activitatea în cadrul Consiliului de cooperare al Rețelei naționale de dezvoltare rurală
în ceea ce privește posibilitatea de a-și exprima interesele proprii și a influența politicile
de dezvoltare rurală este evaluată de CCOA ca având o eficacitate moderată,
deoarece rolul Consiliului în întreg sistemul nu este clar. Cu toate acestea, Consiliul
este un for intersectorial excelent, unde pot fi organizate discuții dedicate problemelor
implementării PDR și altor aspecte conexe. De asemenea, Consiliul este o
oportunitate de a prezenta opinia CCOA membrilor Consiliului și RNDR .
Agenda Comitetului de monitorizare al Fondului structural și de coeziune al UE, în care
CCOA deține calitatea de membru, este destul de diversă și depășește domeniul
politicii agricole și de dezvoltare rurală. Prin urmare, eficacitatea reprezentării
intereselor specifice sectoriale ale CCOA este redusă. Totuși, această formă de
participare contribuie la crearea unui tablou mai amplu al rolului dezvoltării rurale în
cadrul global de dezvoltare. Mai mult decât atât, activitatea CM ajută la crearea unor
sinergii mai robuste în ceea ce privește aspectele problematice din mediul rural și din
domeniul agriculturii cu alte politici finanțate din diferite fonduri ESI.
Implicarea CCOA în Consiliului Memorandumului de cooperare între ONG-uri și
Cabinetul de Miniștri a fost supusă unei evaluări similare. Este considerat a fi un for
pentru dialogul cu părțile interesate de nivel național, precum și pentru a propune
includerea pe agendă a problemelor agreate folosind alte forme de consultare și
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participare a publicului care sunt mai apropriate de domeniul agriculturii și dezvoltării
rurale.
În vederea schimbului de informații și formulării opiniilor, CCOA folosește listele de
email și reuniunile față-în-față. Metoda de abordare selectată pentru formularea
opiniilor depinde de natura întrebării/problemei. În cazul în care problema este
comparativ tehnică și nu creează opinii divergente printre membri, informațiile sunt
colectate prin email, iar compilarea întocmită de birou devine propunere. Problemele
ce afectează sectoare agricole individuale sunt discutate în cadrul grupului de lucru
din sectorul relevant și sunt formulate printr-o poziție comună a CCOA. Pe de altă
parte, aspectele ce implică opinii ale membrilor ce diferă semnificativ, precum și
probleme strategice, sunt discutate personal la Adunarea reprezentanților. Ședințele
sunt înregistrate, și, în cazul în care nu este posibil de ajuns la o poziție comună, fiece
opinie individuală este consemnată în procesul verbal, dar oficial CCOA reprezintă
opinia majorității.
Informațiile privind problemele actuale ce urmează a fi puse în discuție sunt disponibile
public pe site-ul web al CCOA, împreună cu scrisorile de poziție oficială ale CCOA.

3.2.5. Eco-Ruralis, România
Eco-Ruralis este o asociație de masă fondată de micii fermieri care practică agricultura
organică și tradițională pe baza unor principii responsabile în raport cu mediul ambiant.
Membrii care au fondat asociația în luna aprilie 2009 reprezintă câteva regiuni din
România. Eco-Ruralis își propune să articuleze și să apere drepturile fermierilor de a
practica o agricultură durabilă neindustrializată. Acestea includ dreptul de a utiliza,
înmulți și distribui semințe tradiționale, de a urma/respecta reglementări de
biosecuritate mai stricte (interzicând organismele modificate genetic), de a promova
suveranitatea alimentară în România și respectul față de sănătatea consumatorilor.
Activitățile Eco-Ruralis se bazează pe viziunea unei societăți care este durabilă din
punct de vedere al protecției mediului, echitabilă economic și justă din punct de vedere
social și unde țăranii constituie partea centrală a sistemului de producție a alimentelor.
Respectiv, Asociația susține agroecologia și promovează activitatea agricolă a
fermierilor la scară mică drept metodă dominantă și preferabilă în agricultura din
România.
În prezent, Eco-Ruralis include peste 500 de membri, inclusiv exploatații agricole
familiale, țărani, grădinari urbani și rurali, precum și activiști agricoli și pozițiile acestora
în calitate de mișcare socială. Pentru asigurarea suportului logistic și administrativ,
Asociația dispune de o echipă de voluntari care oferă membrilor instrumentele și
cunoștințele necesare pentru a implementa proiecte și programe, care să încurajeze
dezbateri privind agricultura și mediul.
Eco-Ruralis este bine informat despre activitatea Comitetului de monitorizare a
programelor de dezvoltare rurală 2014–2020 și a Comitetului Coordonator Național a
Rețelei naționale de dezvoltare rurală, dar nu vede necesitatea de a investi resurse în
măsuri de pledoarie și participare a publicului prin metodele sus-menționate. Explicația
de la baza acestei afirmații este că Eco-Ruralis susține că Comitetul de monitorizare
este concentrat pe distribuirea fondurilor și pe lucrul cu probleme tehnice, fiind văzut
ca o instituție unde interesele fermierilor mari sunt promovate activ prin acțiuni de
lobby, iar CM nu este axat real pe problemele importante pentru grupul-țintă al EcoRuralis: accesul la terenuri, independența alimentară și alte probleme fundamentale.
În mod similar, deși există un spectru larg de părți interesate reprezentate în cadrul
CM, accentul politicilor de dezvoltare rurală este pus pe dimensiunea economică cu
atenție minimă problemelor sociale. De exemplu, există o încercare semnificativă de
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a răspunde provocării de ce exploatațiile agricole familiale sunt amenințate cu
dispariția și ce impact are acest fapt asupra durabilității societății în întregime.
Prin urmare, cea mai importantă activitate de pledoarie este realizată la nivel european
și ei o consideră ca fiind mult mai eficace. Principalul partener în activitatea de
pledoarie a Eco-Ruralis în Europa este Via Campesina, care reprezintă o mișcare
socială internațională ce unește milioane de țărani, fermieri mici și mijlocii, persoane
fără terenuri de pământ, femei-fermieri, persoane indigene, migranți și lucrători agricoli
din toată lumea. Această mișcare apără agricultura durabilă la scară mică și
promovează justiția și demnitatea socială, opunându-se ferm agriculturii determinate
de corporații și companii transnaționale care distrug oamenii și natura. Eco-Ruralis
face parte din mișcarea Via Campesina din luna februarie 2011, fiind primul membru
din Europa Centrală și de Est.
Eco-Ruralis critică și grupurile de lucru create de Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, deoarece acestea oferă posibilități limitate pentru discuții echilibrate. Grupurile
de lucru sunt dominate de opiniile și declarațiile administrației publice și ale celor mai
influente organizații, cum ar fi organizațiile fermierilor mari. Acest fapt nu creează un
mediu propice pentru dialogul civil și participarea incluzivă a publicului.
Eco-Ruralis și-a exprimat preocuparea de faptul că participarea publicului este rău
tratată, iar organizațiile-lobby sunt active în acest domeniu, reprezentând mai degrabă
interesele private decât interese publice. Activitatea de lobby în dezvoltarea rurală și
alte politici publice nu este transparentă deoarece nu este reglementată, controlată și
monitorizată din cauza lipsei legislației relevante.

3.2.6. Pro Cooperare Regională, Moldova
Pro Cooperare Regională (ProCoRe) este un ONG de nivel regional fondat în luna
iulie 2005. Crearea ONG-ului a fost inițiată de Fundația elvețiană HEKS, care este
activă în susținerea țărilor în dezvoltare în domeniul dezvoltării sociale și comunitare.
Prin urmare, inițial ProCoRe s-a axat pe problemele sociale din mediul rural, oferind
sprijin inițiativelor societății civile cu un element robust de cooperare.
Deși ProCoRe are 9 membri (5 persoane fizice, asociații ale comunităților locale și de
tineret, asociații ale părinților și profesorilor, precum și alte asociații), în activitatea sa
cotidiană ONG-ul este poziționat în calitate de organizație de prestare a serviciilor.
Concomitent, acesta susține inițiativele civile și, prin agregarea nevoilor comunităților
locale, le reprezintă la foruri, care implică participarea la elaborarea politicilor publice.
Misiunea Asociației "Pro Cooperare Regională" este de a contribui la promovarea și
susținerea inițiativelor societății civile prin intermediul activităților socio-economice și
crearea condițiilor de cooperare regională a populației din Republica Moldova.
Consiliul de administrare este organismul strategic de adoptare a deciziilor al ONGului compus din 3 persoane. Biroul deschis pentru activitatea operațională este condus
de directorul executiv.
ProCoRe și-a orientat activitatea sa în 2 direcții: sprijin social acordat inițiativelor
comunității cum ar fi școlile; sprijin educațional și consultativ pentru fermieri,
contribuind la dezvoltarea și diversificarea acestora. ProCoRe este activ implicat în
transferul de expertiză și cunoștințe localnicilor din alte țări europene, inclusiv din
Cehia, Polonia, Letonia, România etc. Prin intermediul cooperării internaționale
ProCoRe a lansat inițiative care includ trăsături ale metodei de abordare LEADER în
zona sa de activitate – zona de nord a Republicii Moldova. În prezent, ProCoRe
preconizează lansarea următoarei etape de facilitare a procesului de creare a
Grupurilor de acțiune locală în zona de nord a Moldovei. Odată cu intensificarea
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activității ProCoRe la nivel regional, aceasta a devenit mai activă în participarea
publicului la nivel național, implicându-se activ în rețelele rurale ale societății civile din
Europa. ONG-ul oferă posibilitatea de a se familiariza cu metoda LEADER în calitate
de bună practică pentru implementarea politicilor de dezvoltare rurală la nivel local.
Cu toate că Pro Cooperare Regională nu este reprezentată în formele naționale de
participare a publicului aplicate pentru implementarea și monitorizarea politicilor de
dezvoltare rurală, asociația este bine informată despre aceste forme și intenționează
să se angajeze în reprezentarea intereselor membrilor săi în caz de necesitate.
ProCoRe percepe o eficiență mai propice decât cea realizată în protejarea intereselor
prin conexiunea directă cu grupurile specializate de lucru. Drept exemplu poate servi
includerea organizației în grupul de lucru format de Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare pentru implementarea metodei LEADER în Republica Moldova la nivel
național.
ProCoRe cooperează activ cu cele mai mari entități agricole și organizații ale
fermierilor, cum ar fi Federația Națională a Fermierilor, în procesul de promovare a
intereselor locale, obținând în acest mod o vizibilitate și importanță sporită pentru a-și
exprima poziția la nivel național.
Pro Cooperare Regională susține opinia precum că legătura dintre organizațiile
agricole și cele de dezvoltarea rurală nu este adecvată și necesită o platformă
națională cu posibilitatea de a exprima opiniile de nivel local/regional într-un mod
constructiv, dezvoltând un temei robust pentru dezbaterea intereselor economice,
sociale și de mediu în contextul politicilor de dezvoltare rurală.

3.2.7. Forul rural din Letonia
Asociația Forul rural din Letonia (FRL) a fost creată la sfârșitul anului 2004, unind
ONG-urile active în domeniul dezvoltării rurale la nivel local și reprezentând societatea
civilă din mediul rural.
FRL își propune să:



promoveze dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Letonia;
consolideze societatea civilă din mediul rural, încurajând inițiativele locale și
cooperarea;
 reprezinte interesele locuitorilor din mediul rural la nivel național și internațional;
 promoveze procesul de învățare pe viață în spațiul rural;
 promoveze cercetări privind dezvoltarea teritorială sustenabilă.
În perioada sa de activitate ce depășește 10 ani, FRL a evoluat, transformându-se întro rețea de 70 de ONG-uri rurale și devenind una dintre cele mai mari platforme de
dezvoltare rurală ale societății civile. Astfel, 34 dintre cele 35 de grupuri de acțiune
locală sunt membri ai FRL. Prin urmare, Asociația și-a extins obiectivele, fiind
proclamată reprezentant al intereselor GAL implicate în implementarea metodei
LEADER în Letonia.
În anul 2012, Forul rural din Letonia a inițiat primul Parlament al comunităților rurale
din Letonia și continuă să promoveze această tradiție prin coordonarea mișcării date
(mai multe detalii privind Parlamentul rural sunt incluse în Secțiunea 3.1.5).
FRL percepe Parlamentul rural drept cea mai importantă activitate a sa, dat fiind faptul
că acesta îl ajută să-și identifice prioritățile pentru următorii 2 ani. De asemenea,
Parlamentul rural contribuie la obținerea unor viziuni rezonabile/justificate susținute de
public pe care FRL le folosește în monitorizarea dezvoltării rurale și a altor politici. Dat
fiind faptul că și factorii de decizie, politicienii și alte oficialități participă în cadrul
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Parlamentului rural, este posibilă antrenarea într-un dialog neformal, rezultatele
obținute fiind mai ușor de promovat în diverse tipuri oficiale de participare a publicului.
Prin reprezentarea intereselor membrilor săi, FRL se angajează în elaborarea diferitor
documente de planificare, cum ar fi Planul național de dezvoltare 2014–2020,
programele de dezvoltare rurală, Programul operativ în domeniul pescuitului și al
acvaculturii, Orientări pentru dezvoltarea regională, etc. FRL este membru al
Comitetului de monitorizare a PDR, al Programului operațional în domeniul pescuitului
și al Programului operațional finanțat de Fondul structural și de coeziune al UE.
FRL consideră oportunitatea de a participa în programele de dezvoltare rurală ale CM
drept semnificativă, în special, în perioada actuală de programare când toți membrii
CM au drept de vot. Aceasta este o oportunitate pentru a ocupa o poziție mai activă în
situațiile când lipsește consensul. Deși FRL are un singur vot, acesta folosește
suportul aliaților. Prin urmare, înainte de ședințele CM are loc o activitate intensă în
cadrul căreia pe agendă sunt incluse aspecte ce țin de metoda LEADER. FRL se
întrunește cu alți membri ai CM pentru a-și prezenta poziția și a explica viziunile. În
funcție de aspectul abordat, aliații FRL sunt reprezentanți au autorităților regionale și
locale, Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale, precum și organizații ale
fermierilor. Uneori, aspectele problematice privind poziția ce nu pot fi soluționate prin
contactul direct cu Ministerul Agriculturii merită a fi incluse pe agenda CM, deoarece
în cazurile în care există sprijin din partea membrilor CM, Ministerul Agriculturii poate
fi mai deschis pentru negocieri. Cu toate acestea, există riscul ca membrii CM să adere
la opinia inițială a Ministerului Agriculturii.
Activitatea în cadrul Comitetului de monitorizare este parțial voluntară, dat fiind faptul
că volumul de lucru este mult mai mare comparativ cu resursele disponibile. De
exemplu, agenda CM a Fondului structural și de coeziune al UE este mult mai amplă
decât dezvoltarea rurală, totuși, FRL vede necesitatea de a adera la această platformă
și discuții deoarece vizează strategia FRL. Orice opinie este consemnată și examinată,
însă multe probleme necesită finanțare; în plus, există o influență politică semnificativă
ce nu poate fi ușor modificată de ONG-uri. Cantitatea de documente ce urmează a fi
revizuite/analizate este mare, fiind destul de dificil de a urmări toate problemele având
la dispoziție resurse limitate. De asemenea, există necesitatea de a evalua modul în
care propunerile afectează membrii Forului rural din Letonia, dar nu este facil de a
pune în discuție toate propunerile într-un cadru temporal limitat.
Forul rural din Letonia în calitate de reprezentant al GAL este membru al Consiliului
de cooperare al Rețelei naționale de dezvoltare rurală. FRL percepe calitatea sa de
membru al Consiliului ca nesemnificativă, deoarece nu se soldează cu rezultate
tangibile. Mai mult, rolul Consiliului nu este clar în situația când aspectele de finanțare
a RNDR sunt aprobate exclusiv de Ministerul Agriculturii. Ședințele nu sunt organizate
frecvent, dar FRL folosește aceste oportunități pentru a introduce alte părți interesate
în activitatea GAL, contribuind astfel la promovarea imaginii pozitive și a vizibilității
GAL. Cooperarea este mai eficace în contactul direct cu Serviciul de Secretariat, unde
sunt discutate propunerile concrete și exprimate necesitățile GAL care să fie incluse
în Planul de acțiuni al RNDR.
În vederea selectării GAL și evaluării strategiilor locale de dezvoltare, în Letonia a fost
creat un comitet DLRC de selectare a strategiilor. FRL dispune de un loc în acest
comitet în calitate de observator. Acest fapt îi oferă posibilitatea de a sonda opiniile
diferitor părți interesate (ministere, ONG-uri agricole etc.) în cadrul procesului
decizional și de a explica aspectele ce ar putea fi obscure. FRL îndeplinește și rolul de
monitorizare dacă principiile metodei LEADER sunt corect aplicate în procesul de
selectare a GAL și a strategiilor locale de dezvoltare.
Reprezentând vocea societății civile din spațiul rural, FRL este, la fel, membru al
Consiliului Memorandumului de cooperare între ONG-uri și Cabinetul de Miniștri din
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Letonia. Problemele incluse pe agendă sunt amplu definite, fiind preponderent conexe
dezvoltării societății civile, sectorului ONG-urilor și participării publicului în general.
Întrucât FRL dispune de mandatul de a reprezenta societatea civilă din spațiul rural,
este extrem de important ca acesta să facă parte din Consiliul și să exprime opinii ce
sunt conforme cu strategia FRL și cu rezoluția Parlamentului comunității rurale din
Letonia. Semnificația activității și a rezultatelor obținute depind de pro-activitatea
membrilor; astfel, fiecare membru al Consiliului poate propune anumite aspecte pentru
agendă. Toate opiniile sunt consemnate, soldându-se cu întocmirea unei hotărâri care
este înaintată Prim-ministrului, cel din urmă având dreptul să emită rezoluțiile
respective. Rezultatul discuțiilor depinde de consensul atins sau de abilitatea de a
convinge alți membri ai Consiliului.
Forul rural din Letonia și-a exprimat dorința de a adera la Consiliul consultativ al ONGurilor fermierilor pe lângă Ministerul Agriculturii, însă, regretabil, solicitarea i-a fost
respinsă.
Cu toate acestea, FRL a devenit membru al Consiliul de cooperare al Organizațiilor
Agricole din Letonia (CCOA). FRL consideră valoroasă aderarea la CCOA în cazul în
care acesta deține o poziție activă în calitate de membru. Întrucât majoritatea
membrilor sunt organizații ale fermierilor, cele mai frecvente probleme incluse pe
agendă țin de agricultură. Motivul principal de la baza calității de membru al CCOA
pentru FRL este oportunitatea de a participa la discuțiile organizate lunar cu Ministerul
Agriculturii, instituțiile subordonate acestuia, instituțiile publice și cu alte părți interesate
implicate în elaborarea politicilor. Aspectele discutate, cum ar fi politica fiscală,
drepturile la proprietate, politica privind proprietarii de locuințe, legea privind achizițiile
publice etc. sunt obligatorii și importante nu doar pentru fermierii mici și mari, dar și
pentru micul business și ONG-uri, precum și pentru alte părți interesate stabilite în
zonele rurale.
Structura de conducere a FRL constă din Adunarea generală, 6 membri ai Consiliului
aleși de membri pentru un termen de 2 ani și Directorul Executiv care gestionează
biroul. Membrii Consiliului au mandatul de a reprezintă interesele membrilor și de a
implementa activitatea de pledoarie. Directorul și biroul oferă suportul tehnic, cognitiv
și informativ pentru activitățile de pledoarie.
În vederea realizării activităților de pledoarie, FRL a elaborat un Plan de acțiuni care
este coordonat cu membrii săi și actualizat la fiecare 6 luni. Persoanele implicate în
activitatea de pledoarie raportează sistematic membrilor despre activitățile realizate.
Consiliul, pe de altă parte, raportează membrilor despre rezultatele atinse în activitatea
de pledoarie.
În vederea schimbului de informații și coordonării opiniilor, Forul rural din Letonia
organizează săptămânal ședințe video online. Acestea sunt dedicate punerii în
discuție a problemelor actuale și coordonării poziției pentru apărarea intereselor. De
asemenea, există o listă electronică cu informațiile de contact care este intens utilizată
sub coordonarea biroului pentru comunicarea internă. Documentele discutate,
sumarele opiniilor coordonate, precum și alte informații operative necesare pentru
activitatea membrilor, sunt disponibile pe pagina de Internet a FRL. În paralel cu
canalele existente de comunicare și informare, FRL a creat un grup restrâns pe
Facebook, în cadrul căruia sunt discutate diverse aspecte practice de pledoarie și
activitățile membrilor.
Membrii Consiliului FRL și Directorul se întrunesc lunar cu persoanele responsabile
de la Ministerul Agriculturii și Serviciul de sprijin rural. În cadrul acestor ședințe, sunt
puse în discuție aspectele neclare legate de implementarea metodei LEADER, fiind
prezentate propunerile pentru îmbunătățirea operativă a activității GAL.
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Trimestrial, Ministerul Agriculturii și Serviciul de sprijin rural împreună cu RNDR
organizează o ședință cu GAL, prezentând problemele actuale sau amendamentele
propuse în reglementările ce vizează metoda LEADER. FRL este implicat și în
pregătirea conținutului ședinței și a întrebărilor relevante.
În vederea îmbunătățirii capacității membrilor și promovării cunoștințelor privind
aspectele de dezvoltare rurală, precum și privind implementarea metodei LEADER,
FRL organizează sistematic sesiuni de instruire la nivel național.

3.2.8. Civitas, România
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă este o organizație non-guvernamentală
fondată în anul 1992 și are 19 fondatori. Fundația este activă în dezvoltarea locală și
regională, fiind creată pentru elaborarea unor abordări inovative care pot fi utilizate
pentru dezvoltarea comunității.
Civitas își propune să susțină elaborarea și implementarea programelor locale și
regionale de dezvoltare. În domeniul său, organizația evidențiază necesitatea de
dezvoltare a unor relații colaborative între APL și public, susținând inițiativele locale.
Fundația reprezintă un prestator activ de servicii și organizează cursuri de instruire
pentru funcționarii APL, atât aleși, cât și desemnați. Fundația se specializează și pe
consultarea autorităților locale și regionale, precum și a autorităților centrale în diverse
domenii de activitate. Pe de altă parte, Civitas mai susține crearea și funcționarea
ONG-urilor la nivel local și regional.
Activitățile recente ale Civitas în domeniul dezvoltării resurselor umane se referă la
stimularea antreprenoriatului și acordarea de sprijin pentru protecția și incluziunea
socială a grupurilor vulnerabile din România, realizând activități de instruire și formare
pentru consolidarea capacităților.
Organismul executiv al Fundației este Consiliul de administrare format din 5 membri.
Pentru funcționarea Fundației și prestarea serviciilor a fost creat un birou care
gestionează diverse proiecte. Una dintre trăsăturile distincte ale Civitas se referă la
modalitatea de implementare a activităților. Organizația este axată pe dezvoltarea
parteneriatelor cu alte organizații și reunirea diferitor resurse.
Politica agricolă și de dezvoltare rurală sunt strâns legate de dezvoltarea locală și
regională. Prin urmare, Civitas este activ în programarea, implementarea și
monitorizarea politicilor de dezvoltare rurală. Fundația este membru al Comitetului de
monitorizare a programelor de dezvoltare rurală 2014–2020 și al Comitetului național
de coordonare a Rețelei naționale de dezvoltare rurală.
Civitas apreciază munca Comitetului de monitorizare a PDR, dat fiind faptul că
informațiile privind aspectele problematice relevante, agenda și documentele
disponibile sunt suficiente și permit organizației să participe integral la monitorizarea
PDR. Cu toate acestea, munca CM este considerată formală, întrucât aspectele
dominante se referă la distribuirea fondurilor, abordând foarte puțin natura investițiilor
și obiectivele ce urmează a fi atinse. Civitas dispune de oportunitatea de a participa la
ședințe și exprima opiniile sale, deoarece este membru cu drept de vot. Dat fiind faptul
că în cadrul dezbaterilor CM pe marginea conținutului politicilor de dezvoltare rurală le
este dedicat timp extrem de limitat, acest proces se desfășoară în diferite grupuri de
lucru, motiv din care trebuie de utilizat alte forme de participare.
În esență, Civitas consideră că canalele oficiale pentru participarea publicului nu sunt
suficient de eficace. Ședințele individuale se soldează cu rezultate mai bune în ceea
ce privește reprezentarea și promovarea intereselor.
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În perioada de elaborare a Rețelei naționale de dezvoltare rurală, Civitas a participat
activ în diverse grupuri de lucru și alte foruri publice. Cu toate acestea, în prezent,
când PDR se află la etapa de implementare, domeniul de aplicare și activitatea
grupurilor de lucru s-a redus la minim. Civitas consideră că RNDR se conformează tot
mai mult solicitărilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fără a fi un facilitator
activ al rețelei părților interesate la nivel local și regional.
Activitatea RNDR este dominată de organizarea activităților informative și
educaționale pentru diverse grupuri-țintă folosind finanțare publică (FEADR). Civitas
subliniază faptul că acest fapt sporește nivelul de concurență între ONG-uri și agențiile
care îndeplinesc activități similare fără a ameliora capacitatea prestatorilor acestor
servicii. De asemenea, rolul Comitetului național de coordonare din acest sistem este
insuficient de clar și cuprinzător prin prisma aspectelor de pledoarie și participare a
publicului.
În general, Civitas observă că există organizații sectoriale active și bine reprezentate
în România, deși organizațiile interesului orizontal sunt slab reprezentate. De exemplu,
vocea exploatațiilor agricole mici este slabă sau chiar neglijabilă, în pofida faptului că
numărul acestor exploatații este enorm în România.
În domeniul politicilor de dezvoltare rurală, Civitas poartă discuții proactive și
realizează alte activități, invitând reprezentanți de la ministere. Cele din urmă sunt
deschise și dornice să participe, însă în aceste discuții este prezentată și susținută
doar poziția oficială a administrației de stat. Prin urmare, participarea reprezentanților
ministerelor în discuții are un efect temperat, fapt ce se explică prin influența robustă
a puterii politice în procesul decizional.

3.3. Aspecte comparative
La compararea formelor de participare publică identificate în Moldova, România și
Letonia, se atrage atenția asupra prezenței următoarelor trăsături:





gradul de implicare a publicului în procesele decizionale;
componența părților implicate și varietatea părților interesate reprezentate;
direcțiile de comunicare și cooperare în procesul de soluționare a problemelor.

În privința altor forme de participare publică în Moldova, România și Letonia descrise
în Capitolul 3, au fost identificate următoarele aspecte:
Cu privire la deputații în Parlament:


Examinând formele de participare publică mai ample, trebuie acordată atenție
rolului parlamentelor în elaborarea politicilor publice. În toate țările din cadrul
studiului, organul suprem de luare a deciziilor este parlamentul, care activează
conform unei agende publice urmate de public. În consecință, societatea
reacționează, într-un mod mai mult sau mai puțin structurat, la deciziile luate de
Parlament. Prin urmare, menținerea unui dialog cu publicul, care reprezintă
electoratul, este o componentă esențială a activității parlamentare. În consecință,
se organizează întruniri și discuții individuale sau colective pentru a explica
deciziile, a constata situația și a formula argumente. Se propune participarea
publicului, care poate contribui la îmbunătățirea calității deciziilor luate. Cu toate
acestea, factorul decisiv în acest proces este dorința, abilitatea și capacitatea
societății civile de a participa la dialog. Se observă că în toate cele trei țări analizate
un grad sporit de abilitate și dorință de participare la procesul decizional
parlamentar este demonstrat de organizațiile cu profil economic sau reprezentanții
unor interese economice. La rândul său, participarea partenerilor din cadrul
societății civile este mai slabă, deoarece nu atinge întotdeauna obiectivele de
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cooperare dintre grupurile de interes pertinente. În consecință, reprezentanții
societății civile sunt motivați să-și folosească instrumentele de participare publică,
mai degrabă decât mijloacele parlamentare, pentru a-și crea propria agendă în
spațiul public modern: mass-media, rețele sociale, campanii, proteste, greve ș.a.,
care nu întotdeauna se soldează cu o soluție constructivă. Cu toate acestea, de
exemplu, Parlamentul din Letonia organizează o dată pe an un forum al ONGurilor, în cadrul căruia societatea civilă susține un dialog structurat cu organul de
decizie, identificând prioritățile esențiale pentru societatea civilă.
Trebuie remarcat faptul că întreaga gamă de întrebări parlamentare este suficient
de amplă și general. Prin urmare, în procesul implementării politicii publice, părțile
interesate trebuie să analizeze dacă parlamentul este cea mai bună opțiune de
parteneriat. În mod similar, șansele de realizare a rezultatelor reprezentării
intereselor sunt corelate cu afilierea politică, componența coaliției în parlament,
prioritățile și agenda acestuia.

Cu privire la consiliile de participare a ONG-urilor,








În cooperare cu ONG-urile și în vederea îmbunătățirii eficacității cooperării în
Moldova și Letonia, au fost înființate organisme pentru a aborda problemele
generale legate de participarea ONG-urilor și implicarea cetățenilor: Consiliul
Memorandumului de Cooperare între ONG-uri și Cabinetul de Miniștri din Letonia,
Consiliul național de participare din Moldova. Aceste instituții oferă o oportunitate
teoretică de încorporare a intereselor unor organizații pe agenda acestor
platforme, însă platformele au mai degrabă un caracter consultativ decât un
caracter decizional. De asemenea, diversitatea părților interesate, atât din partea
ONG-urilor, cât și a administrației de stat, determină gradul sporit de
reprezentativitate a acestora și scoate în evidență anumite probleme existente,
însă nu oferă rezultate concrete. Aceste platforme sunt adesea folosite pentru a
permite organizațiilor să-și demonstreze public interesul și activitatea, să-și
demonstreze opiniile și, în cel mai bun caz, să le permită să inițieze delegarea unei
probleme către instituțiile responsabile.
Trebuie remarcat faptul că Consiliul din Letonia are un echilibru perfect între
reprezentanții administrației de stat și ONG-uri, iar Consiliul din Moldova implică
doar ONG-uri. Cu toate acestea, în ambele cazuri, partea proactivă a agendei este
inițiată și compusă de reprezentanții ONG-urilor.
În Letonia, administrația publică interpretează această platformă ca un forum în
cadrul căruia este posibilă coordonarea politicii sale de acțiune cu publicul sau cu
întregul sector al ONG-urilor, însă, în esență, aceasta nu este suficientă și corectă,
deoarece membrii Consiliului Memorandumului nu au experiența necesară în
problemele vizate, iar Consiliul are mandatul de a reprezenta doar acele ONG-uri
care au semnat Memorandumul de cooperare. Deși în Moldova, prin separarea
domeniilor de activitate, este posibilă obținerea unei experiențe mai mari în
problemele discutate, totuși consiliul nu prevede o reprezentare largă a opiniei
publice.
În ceea ce privește accesul la informații, Letonia servește drept un exemplu pozitiv,
deoarece toate reuniunile Consiliului pot fi vizionate online și toate documentele
conexe sunt disponibile pe site-ul Cabinetului de Miniștri.

Cu privire la comitetele de monitorizare ale Fondului structural și de coeziune al UE:


În România și Letonia au fost înființate comitete de monitorizare pentru a
supraveghea programele operaționale pentru sprijinirea fondurilor structurale ale
UE. Diferența constă în faptul că, în Letonia, un comitet de monitorizare
supraveghează întregul proces în baza Acordului de parteneriat, iar în România,
fiecare program operațional are propriul comitet de monitorizare. Prin urmare, în
Letonia, acest comitet de monitorizare poate fi considerat un consiliu consultativ
general, utilizat de Ministerul Finanțelor (în calitate de autoritate de management
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principală) pentru coordonarea și echilibrarea implementării programelor
operaționale. Comitetul de monitorizare adoptă decizii care trebuie respectate de
Ministerul Finanțelor și parteneri. Ministerul Finanțelor acționează ca un facilitator
al dialogului atât în cadrul comitetului de monitorizare, cât și în subcomitetele
tematice. Spre deosebire de România, activitatea din perspectiva membrilor
Comitetului oferă oportunitatea de a observa într-un singur loc toate politicile
publice finanțate prin instrumentele financiare ale UE. Cu toate acestea, acest
format nu oferă un dialog direct între autoritățile responsabile implicate în
implementarea programelor, ceea ce se referă probabil mai mult la cazul
României. Prin urmare, astfel de formate pe scară largă pentru monitorizarea
implementării politicilor necesită căutarea unor contacte directe cu autoritățile
responsabile în afara cadrului existent. În mod similar, din punct de vedere al
comunicațiilor, informațiile distribuite de autoritatea de management responsabilă
au fost, pe de o parte, mai coordonate, iar pe de altă parte, au fost mai formale
(lecții învățate, mai puține fonduri etc.) și mai puțin axate pe conținutul aspectelor
tematice.
Cu privire la parlamentele rurale,








Activitățile de participare publică inițiate de societatea civilă oferă numeroase
elemente de participare calitativă, însă eficacitatea acestor forme trebuie evaluată
critic. Acestea pot fi destul de detașate de activitatea zilnică de elaborare a
politicilor și uneori prea generale, fără a fi concentrate pe obținerea unor rezultate
concrete. Pentru a minimiza probabilitatea unui astfel de decalaj, sunt necesare
acțiuni de coordonare intensă și continuă și este necesar să se mențină
comunicarea zilnică cu factorii de decizie.
În sistemele de guvernare care au tradiții democratice puternice și vechi, instituțiile
sunt deschise acestui gen de activitate. Cu toate acestea, pentru a iniția schimbări
în politicile publice, sunt necesare măsuri complementare care nu sunt direct
legate de acest eveniment special. De realizarea acestor măsuri ar trebui să fie
responsabilă unitatea de coordonare, care gestionează agenda politică și oferă
feedback publicului. Pentru a asigura un anumit grad de armonizare, o ONG/OSC
trebuie să aibă capacități suficiente. Chiar dacă în cadrul acestor inițiative ale
societății civile se ajunge la un acord inițial privind schimbările de politică, până la
finalizarea procesului de luare a deciziilor și luarea deciziei, trebuie să fie realizate
mai multe etape.
Pentru a obține performanțe mai mari ale activităților inițiate de societatea civilă,
este important să se creeze coaliții ale ONG-urilor, care și-ar putea reuni resursele
pentru a spori impactul și pentru a-și atinge obiectivele. Aceasta contribuie la
crearea unei viziuni transsectoriale și asigură o activitate eficientă și orientată în
cadrul altor organisme de participare publică. La rândul lor, coalițiile multisectoriale
ale ONG-urilor pot utiliza comunitățile sau parlamentele rurale ca un instrument
participativ eficient pentru stabilirea unui dialog cuprinzător între societate și factorii
de decizie politică.
Cu toate acestea, crearea coalițiilor multisectoriale este complicată din mai multe
motive: organizațiile au diferite obiective și metode de realizare a acestora; există
dificultăți în asigurarea solidarității pe termen lung; ONG-urile care sunt membre
ale coaliției au diferite resurse și capacități care pot fi dedicate activității
comune. Deși, adeseori, nu se menționează în mod deschis, în cadrul coaliției
există o competiție pentru resurse și influență. Aspectul concurenței dintre ONGuri a fost identificat în toate țările din cadrul studiului. Se constată o concurență mai
ascunsă între organizațiile cu profil similar. În acest context, sunt necesare abilități
bune de facilitare pentru a permite partenerilor de coaliție să depășească
sentimentul concurenței și să le trezească dorința de a comunica sau de a discuta
aspecte de fond.
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Parlamentul comunitar promovează o încredere publică mai mare față de politicile
publice, deoarece această abordare oferă ocazia de a explica și a discuta politicile
existente și schimbările necesare.

Cu privire la consiliile consultative ale ministerelor agriculturii:












Ministerele agriculturii din Moldova și Letonia au creat instrumente consultative
privind participarea publică, care sunt folosite pentru soluționarea problemelor
operaționale de planificare și implementare a politicilor. Cu toate acestea, eficiența
activității lor depinde de ministrul respectiv, care este președintele
Consiliului. Semnificația elementului consultativ este corelată cu stilul de lucru al
ministrului, poziția și înțelegerea cooperării.
Toate aceste instrumente sunt organizate și determinate prin ordinul ministrului,
care invită și include organizațiile pertinente în cadrul consiliului. Prin urmare,
apare o întrebare controversată cu privire la caracterul inclusiv al acestor consilii
și posibilitatea ca publicul să prezinte o inițiativă de participare în procesul de
consultare. În consecință, aceste instrumente sunt mai degrabă perceptibile ca
grupuri de experți pentru validarea activităților ministerului.
În Letonia, acest consiliu include numai ONG-urile care sunt considerate parteneri
economici ai sectorului. La rândul său, Consiliul din Moldova cuprinde, de
asemenea, reprezentanți ai instituțiilor de știință și educație.
Este semnificativ faptul că în Letonia membri ai Consiliului sunt numai
reprezentanții ONG-urilor și ministrul. Acest fapt oferă posibilitatea de a intensifica
presiunea asupra ministrului și a ministerului, dacă este necesar. În Moldova,
partenerii economici ai sectorului se află într-o poziție minoritară (17%), ceea ce
înseamnă că ei au o capacitate relativ mai slabă de a-și apăra interesele, dacă
acestea nu corespund cu poziția ministrului. În consecință, comitetul reprezintă un
mecanism formal de asigurare a legăturii între minister, organizațiile subordonate
ale acestuia și sectorul respectiv din punct de vedere informativ și
consultativ. Acest fapt determină mai degrabă caracterul reprezentativ formal al
activității Consiliului și dependența activității de capacitatea organizațiilor
reprezentate în cadrul acestuia. Chiar dacă toți partenerii economici au o poziție
comună opusă, decizia va fi luată de administrația publică sau de ministru.
În ambele țări, aspectul pozitiv al participării constă în oportunitatea partenerilor
economici de a menține legături strânse cu ministerul de ramură și de a fi prezenți
în procesul de elaborare și implementare a politicilor, care pot fi utilizate cu succes
de organizații în activitatea acestora cu membrii lor.
Consiliul oferă organizațiilor neguvernamentale participante un format care le
permite să cunoască activitatea, opiniile și pozițiile altor parteneri implicați în
contextul politic. Acest fapt reprezintă, de asemenea, o mare oportunitate de a
stabili și de a folosi cooperarea pentru exprimarea pozițiilor comune și abordarea
problemelor. Totuși, activitățile ONG-urilor, inclusiv independența opiniei, sunt
strâns legate de independența financiară și politică a ONG-urilor de factorii de
decizie politică. ONG-urile care sunt finanțate exclusiv din taxele de membru
manifestă mai mult curaj în exprimarea opiniilor divergente.

Aspecte comune:


Instrumentele participative sunt definite în toate țările, dar nu întotdeauna sunt
utilizate pe deplin pentru a asigura o participare publică de calitate înaltă și
semnificativă. De cele mai multe ori, factorii de decizie politică - administrația
publică utilizează doar formele și instrumentele minime necesare de participare
publică. Acest lucru se încadrează în contextul aspectelor de ghidare și de frânare
ale participării publice identificate la începutul capitolului 3. Specialiștii responsabili
de comunicare și relații publice sunt mai des interesați de un dialog mai amplu cu
publicul (campanii de informare, conferințe, discuții publice etc.) decât angajații
ministerelor responsabili de chestiuni concrete.
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În cadrul ministerelor se inițiază o participare publică mai activă și mai diversificată
atunci când factorul de decizie politică trebuie să facă față noilor provocări, să
elaboreze noi inițiative de politici sau să atribuie funcții și sarcini noi
ministerului. Formatul tradițional sunt grupurile de lucru de specialitate sau
grupurile de experți, dar sunt utilizate și mai multe metode participative inovatoare,
care implică mediile sociale. Astfel de activități se desfășoară cu scopul de a
extinde capacitatea factorului de decizie politică prin capacitatea ONG-urilor și a
altor parteneri. Astfel de activități participative au un caracter ad-hoc și pe termen
scurt, dar se caracterizează printr-un nivel sporit de mobilizare.
În toate țările din cadrul acestui studiu, procesele de participare publică sunt
influențate de lipsa reglementărilor privind lobby-ul, în cazul în care este dificil de
separat reprezentarea intereselor de activitatea de lobby. Acest fapt generează o
situație în care lobby-ul ascuns al anumitor grupuri din țară este acceptat ca o
practică obișnuită și combinat cu participarea publică. În toate țările, organizațiile
bazate pe interese insistă să obțină aceleași instrumente și metode care sunt
utilizate de grupurile de lobby.

Din punct de vedere al implicării părților interesate:






S-a constatat că abilitatea partenerilor economici și sociali de a participa la
planificarea și implementarea politicilor este relativ naturală și mai simplă,
deoarece capacitatea reprezentanților este consolidată și determinată de
interesele economice, iar nivelul de implicare al partenerilor din societatea civilă în
fiecare dintre țările din studiu este diferit. Se observă diferențe în modelele de
finanțare ale ONG-urilor și în capacitățile de partajare a cunoștințelor create pentru
procesele de participare. De exemplu, în Moldova ONG-urile sunt finanțate în mare
parte de donatorii internaționali și, prin urmare, activitatea societății civile depinde
în mare măsură de obiectivele de finanțare ale donatorilor, inclusiv de practicile de
participare publică promovate de donatori. În Letonia, a fost înființat recent "Fondul
ONG-urilor" pentru a implementa programe finanțate de stat pentru a sprijini ONGurile în activitatea de advocacy. Cu toate acestea, mărimea finanțării este relativ
nesemnificativă și, în mod egal, înșiși membrii societății își finanțează activitatea
de advocacy pentru interesele organizațiilor societății civile.
Interesul cetățenilor față de participare variază, deoarece este influențat de
procesele economice, sociale, de mediu și politice care au loc la nivel local,
regional și național. Prin urmare, organizațiile care participă la procesele
referitoare la politica de dezvoltare rurală utilizează o varietate de abordări pentru
a colecta informații și opinii. În plus, procesele de schimb de opinii cu factorii de
decizie politică sunt specifice fiecărei țări.
Instrumentele de participare publică legate de implementarea politicilor UE sunt
reglementate la nivelul UE și sunt recomandate țărilor vecine. Acestea sunt
standardizate și adaptate la procesele de planificare, implementare și monitorizare
a politicilor la nivel național, însă flexibilitatea acestor forme este relativ limitată și
nu poate întotdeauna să răspundă în mod adecvat nevoilor și intereselor
societății. Aceasta conduce la apariția unor noi grupuri sociale și mișcări sociale
care fac parte din politica de dezvoltare rurală, dar din diferite motive nu se
încadrează în procesul formal de participare. Această tendință este mai pronunțată
în România, este mai puțin evidentă în Letonia, și are o manifestare minimă în
Moldova. În cazul Moldovei, este posibil să se anticipeze dezvoltarea unor astfel
de mișcări sociale în momentul în care politica de dezvoltare rurală, pe lângă
elementele agrare, va cuprinde și alte elemente ale dezvoltării rurale cu o prioritate
mai mare. Contribuția pozitivă a mișcării sociale, care nu se încadrează în procesul
formal de participare la politica de dezvoltare rurală, ar consta în acțiuni alternative
ce pot oferi abordări inovatoare care nu sunt incluse în inițiativele politice
existente. Dacă mișcările sociale vor avea o contribuție pozitivă, acestea pot fi
integrate.
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ONG-urile care activează în domeniul politicii de dezvoltare rurală sunt destul de
integrate cu organizații similare din alte țări ale UE. Există o comunicare activă și
schimb de experiență. În consecință, noile tendințe și provocări în politică și în
realitate creează platforme paneuropene care nu mai corespund cu politicile
naționale, dar care formulează opinia publică la alte niveluri și instrumente care
pot influența discursul politicii europene comune. Organizațiile agricultorilor sunt,
de asemenea, implicate activ în rețelele de cooperare ale UE, stabilind astfel o
agendă europeană pentru politica de dezvoltare rurală și, uneori, și rețelele UE pot
fi un instrument eficient de reprezentare a intereselor la nivel național.
Organizațiile agricultorilor din toate cele trei țări din cadrul studiului sunt puternice
și sunt recunoscute pe scară largă, deoarece aceste țări sunt agrare. Indiferent
dacă organizațiile agricultorilor formează platforme comune de cooperare sau sunt
divizate, societatea ia în considerație opiniile acestora, în special deoarece
economia țării depinde de activitatea agricultorilor. Publicul larg are o înțelegere
clară a activităților oamenilor reprezentați de aceste organizații. Prin urmare, atunci
când nu există un dialog constructiv între organizațiile agricultorilor și factorii de
decizie, este ușor să se mobilizeze resursele publice (mass-media, mitinguri, greve
etc.) și să se obțină un răspuns public amplu.
Este dificil de separat procesele de advocacy ale organizațiilor agricultorilor de
politică, chiar dacă aceste organizații sunt independente din punct de vedere
financiar față de stat, deoarece activitatea politică este strâns legată de procesele
economice din aceste țări. Chiar dacă o organizație a agricultorilor își declară
caracterul apolitic, mediul public va încerca să asocieze acțiunile acesteia cu
agenda politică.
În toate țările, organizațiile fermierilor utilizează toate metodele participative
posibile, dar cele mai eficiente includ utilizarea instrumentelor de consiliere
informală și activitatea directă cu persoanele cheie. În contextul comitetelor de
monitorizare a PDR din România și Letonia, ONG-urile constată caracterul formal
al acestor comitete de monitorizare, deoarece deciziile sunt discutate și pregătite
sub alte forme în afara comitetelor de monitorizare. În Moldova, activitatea
Comitetului de monitorizare, din punctul de vedere al ONG-urilor care nu sunt
membre ale Comitetului de monitorizare, nu este recunoscută deloc.
Deși activitatea rețelei rurale de stat din statele membre ale UE este apreciată ca
un aspect pozitiv în procesul de implementare a celei mai eficace politici de
dezvoltare rurală și a PDR, ONG-urile intervievate au o apreciere critică a
activităților RRN. În special, nu este clar rolul consiliului consultativ în procesul de
creare a rețelelor.
Organizațiile sunt deschise pentru cooperare, dar trebuie să înțeleagă aspectele
pragmatice ale cooperării, care sunt în interesul membrilor lor.
În toate țările, birourile constituite de organizațiile agricultorilor acționează ca o
unitate eficientă de sprijin pentru menținerea legăturilor cu membrii lor și constituie
o bază de informații și cunoștințe ale organizațiilor în beneficiul promovării
intereselor de calitate înaltă.
În contextul politicii de dezvoltare rurală mai largi, în România și Letonia au fost
identificate diferite grupuri-țintă și domenii, cum ar fi minoritățile etnice, incluziunea
socială, mediul, activitățile non-agricole etc. Au fost identificate și OSC-urile care
reprezintă aceste interese în teren. Prin urmare, acestea au identificat deja un
partener în monitorizarea PDR. În Moldova, politica de dezvoltare rurală se află în
faza de extindere, spre exemplu, lansarea abordării LEADER. Aceasta înseamnă
că în domeniul participării publice apar noi grupuri-țintă, subiecte noi și noi ONGuri care reprezintă aceste interese. În prezent, Moldova are un mare potențial de
implicare a unor diverse organizații în planificarea, implementarea și monitorizarea
politicii de dezvoltare rurală, iar ministerul de resort are o nouă provocare –
integrarea acestor interese într-un proces eficient de planificare și implementare a
politicii și asigurarea echilibrului intereselor reprezentate. Cu toate acestea, este
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evident că gama de părți interesate din Moldova trebuie să fie extinsă, depășind
limitele determinate de implicarea doar a reprezentanților intereselor agricultorilor
în procesul de participare publică.
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4. Concluzii și recomandări
Toate statele incluse în studiu au fost nevoite să facă schimbări în orientarea
economică și guvernanța de stat, care sunt legate și de crearea ONG-urilor și
dezvoltarea proceselor de participare publică. Acestea sunt tradiții relativ noi, care
pătrund și consolidează societatea și statul în timpul procesului de transformare; mai
există însă elemente de cooperare între societatea civilă și factorii de decizie care
prezintă caracteristici ale sistemului socialist, dar care tind să dispară treptat. În același
timp, toate statele din acest studiu au o relație strânsă cu Uniunea Europeană, fie ca
stat membru, fie ca aspirant la integrare, iar instrumentele oficiale de participare
publică ale UE joacă un rol foarte important și sunt respectate. Astfel, practica
participării publice și susținerea interesului reprezintă un proces de învățare continuă
pentru toate părțile interesate.
Studiul descrie cadrul politicii de dezvoltare rurală, precum și structurile și procesele
de programare, implementare și monitorizare a programelor care afectează
implementarea unui program sau alocarea și modificarea unui buget. Sunt identificate
părțile implicate în aceste procese și aspectele participării publice în Republica
Moldova, România și Letonia, cu reprezentări schematice ale instituțiilor și proceselor.
Analiza comparativă a monitorizării PDR și caracteristicile comune și distinctive
identificate sunt descrise în secțiunile 1.4 și 2.3. Totuși, în politica de dezvoltare rurală
ca politică publică, domeniul de activitate este superior PDR, și se știe că părțile
interesate active utilizează practic diferite forme și metode disponibile ale participării
publice. Astfel, în capitolul 3, studiul oferă o perspectivă model asupra formelor de
participare identificate în afara monitorizării PDR, precum și cazuri individuale pentru
a demonstra modul în care sectorul privat și alte părți interesate aplică metode formale
pentru monitorizarea PDR și alte soluții de participare publică oficială și neoficială.
Analiza comparativă, cu caracteristicile comune și distinctive identificate, este
prezentată în secțiunea 3.3.
Pe lângă aceasta, este recomandabil să se acorde atenție următoarelor aspecte
privind monitorizarea PDR:






Întrucât activitatea Comitetului de monitorizare este stipulată de obicei destul de
exact, trebuie acordată o atenție deosebită componenței Comitetului de
monitorizare și invitării unor posibile părți interesate, asigurând faptul că gazda
(Ministerul Agriculturii) are informații suficiente despre grupurile țintă afectate de
politica de dezvoltare rurală, că există organizații cunoscute care reprezintă acele
grupuri țintă și că se cunoaște cât de relevantă este reprezentarea intereselor de
către fiecare organizație, deoarece uneori un singur grup țintă poate fi reprezentat
de mai multe ONG-uri.
Politica de dezvoltare rurală afectează și grupurile socio-economice vulnerabile,
tinerii, femeile, șomerii, minoritățile etnice etc. Trebuie să se stabilească dacă și în
ce mod procesul de monitorizare satisface necesitățile acestor grupuri și eventual
le reprezintă interesele. În acest caz, CM din România aplică o bună practică din
punct de vedere al componenței și reprezentării diverselor grupuri. Provocarea cu
care se confruntă diverse grupuri țintă și grupuri de interese este dacă acestea au
un reprezentant oficial, de exemplu, ONG-uri ale tineretului din mediul rural. Dacă
nu au, este de dorit să se identifice o instituție sau un partener privat care este gata
să-și asume reprezentarea și responsabilitatea.
Componența Comitetului de monitorizare trebuie să aibă ca scop respectarea
principiului unui parteneriat echilibrat, ceea ce înseamnă existența unui echilibru
între sectorul public și cel privat. Trebuie să se acorde o atenție specială pentru a
nu favoriza un singur domeniu. În acest context, trebuie reamintit faptul că OSCurile tind să aibă o capacitate mai limitată de a participa deplin la procesul de
monitorizare, deci ar fi de dorit să se prevadă activități suplimentare pentru
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consolidarea capacității participative a OSC-urilor. Mai mult decât atât, în
încercarea de a îmbunătăți calitatea activității de monitorizare și a participării
publice, factorul de decizie ar trebui să ia măsuri informative și educative
corespunzătoare pentru a crește capacitatea părților interesate implicate. (Acestea
ar putea fi implementate în cadrul Rețelei Rurale Naționale sau proiectelor de
asistență tehnică.)
În procesul decizional trebuie introduse mecanisme care nu limitează funcționarea
deplină a reprezentanților. De exemplu, un factor de limitare este dreptul de vot al
membrului CM sau posibilitatea de a participa doar ca observator. Aceasta este o
chestiune în afara responsabilității comune din procesul decizional, care
abordează și existența unei proceduri oficiale în situațiile în care nu se poate
ajunge la o soluție acceptabilă pentru toate părțile implicate.
Trebuie reamintit că, deși CM are un rol important în monitorizarea PDR, caracterul
său este destul de tehnic. Aceasta înseamnă că trebuie utilizate alte metode de
dialog public pentru discuții mai profunde și mai conceptuale, și între grupurile de
părți interesate.
Ca regulă generală, activitatea CM nu include aspecte internaționale, dar
experiența altor state în implementarea și monitorizarea PDR ar putea fi valoroasă
și ar putea promova bunele practici, în special în situații în care pot fi abordate
probleme pentru a se obține soluții eficiente găsite în alte părți. Totodată, se știe
că membrii CM activează în diverse organizații și platforme internaționale și pot
contribui la obținerea acestor practici și la transferul lor în contextul local. În
consecință, ar fi de dorit ca, pe cât de mult posibil, cooperarea internațională între
membrii CM să fie promovată prin resurse disponibile pentru implementarea
politicii (de exemplu, Rețeaua Rurală Națională, proiecte de asistență tehnică).
În statele membre ale UE au fost create rețele rurale naționale pentru a promova
implementarea PDR. Dacă este planificat un organism similar pentru Republica
Moldova, rolul potențial al acestei rețele în contextul planificării și implementării
unei politici comune de dezvoltare rurală trebuie evaluat atent, ținând cont de
experiența în relaționare a părților interesate existente, capacitățile lor și practicile
de cooperare. În acest context, trebuie acordată o atenție mai mare integrității RRN
în implementarea PDR, participării practice a ONG-urilor, rolului RRN în
consolidarea capacității părților, precum și altor aspecte. În esență, ar trebui
evaluat rolul real al consiliilor consultative din cadrul RRN în procesele decizionale.

Se știe că programul de dezvoltare rurală din Republica Moldova este finanțat uneori
din mai multe surse financiare naționale și internaționale. Aceasta înseamnă că o
finanțare complementară și fără suprapuneri, precum și o legătură cu alte programe,
în special de dezvoltare regională și economice, având impact asupra dezvoltării rurale
în afara cadrului PDR, ar necesita un mecanism de monitorizare prin coordonare care
include și oportunități de participare publică.
Referitor la utilizarea practică a formei de participare, există tendința ca administrația
publică să urmărească o implicare publică minimă. Totuși, în situațiile în care factorul
de decizie trebuie să facă față unor noi provocări, trebuie elaborate noi inițiative de
politici sau ministerului i se atribuie noi funcții și sarcini, spectrul participării publice și
diversitatea formelor utilizate se extind, permițând astfel administrației publice să-și
dezvolte capacitatea prin intermediul capacității ONG-urilor și altor parteneri. Aceasta
demonstrează necesitatea ca ONG-urile să fie proactive și să-și prezinte preocupările
în spațiul public, folosind diverse forme legale - mass-media, campanii etc. Se creează
astfel o rezonanță mai largă, care obligă administrația publică să reacționeze la
problemele ridicate, iar ONG-urile pot deveni în acest caz un partener competent.
Politica de dezvoltare rurală și alte politici publice sunt legate în mare măsură de
distribuția resurselor și de investiții. Aceasta înseamnă și împărtășirea unei anumite
influențe. De regulă, în aceste procese există un lobby activ având diverse interese.
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Având în vedere că există multe decizii și poziții pentru coordonarea activităților din
afara cadrului CM în implementarea politicilor, există riscul ca deciziile luate să fie
rezultatul unui lobby corupt. După cum s-a menționat, în nici una din țările incluse în
studiu nu există o legislație cu privire la lobby, care să stabilească și anumite criterii și
practici de asigurare a transparenței procesului de lobby.
Referitor la crearea unei platforme naționale pentru dialogul de politici cu implicarea
tuturor părților interesate în dezvoltarea rurală, aspectele comparative din capitolele 2
și 3 ale studiului demonstrează atât forma de implicare publică, cât și aspectele
pozitive și negative ale metodelor utilizate de părțile interesate, care ar trebui luate în
considerare pentru a consolida coaliția și a crea o platformă consultativă la nivel
național și regional. Pentru a cunoaște, a adapta și a prelua practicile sau elementele
oferite de alte țări și descrise în studiul de față, trebuie să se țină seama de etapa de
dezvoltare a cooperării și tradiția participării în Republica Moldova, precum și de
situația socio-economică și politică.
La crearea unei platforme pentru dialogul de politici este esențial ca părțile să convină
asupra scopului platformei, mecanismului de participare și rezultatelor scontate. Dacă
scopul este clar și respectă criteriile de calitate a participării publice, indicate în figura
15, atunci este de dorit să se creeze o combinație de metode de participare publică (a
se vedea figura 16 și tabelul 9) pentru a atinge scopul implicării publice în modul cel
mai bun posibil.
Societatea devine activă în funcție de problema cea mai acută la momentul actual.
Dacă problema nu mai este de actualitate, publicul nu este pregătit să contribuie la
rezolvarea ei. Prin urmare, dacă în societate există probleme urgente, dar activitatea
platformei este limitată de un cadru formal, societatea va căuta alte căi pentru a-și
apăra interesele, iar scopul dialogului cu statul nu va fi atins.
Trebuie să admitem faptul că spațiul rural și dezvoltarea acestuia nu sunt omogene.
În mediul rural există multe interese economice și sociale, iar ambiția de a le consolida
într-o platformă care acționează sub premisa că aceasta este singura expresie a
tuturor intereselor economice și sociale poate genera riscul ca deciziile luate să fie
rezultatul unui compromis precar, sau ca platforma să nu fie incluzivă, sau să existe o
forță neidentificată, dar dominantă, care determină rezultatul.
La stabilirea structurii platformei trebuie să se acorde mare atenție menținerii unui
echilibru între părțile implicate. Echilibrarea componenței reprezentării în platformele
multisectoriale este o provocare majoră, căreia i se dedică eforturi enorme, în special
în cazul platformelor în care sunt reprezentate sectoare diferite ce ar putea concura
între ele. În loc să fie o sursă de rezultate specifice scopului, platforma poate deveni
un paratrăsnet și un câmp de luptă pentru influență, sau un instrument de lobby pentru
anumite grupuri, dar nu pentru promovarea schimbării în societate.
Atunci când se creează o coaliție și o platformă, trebuie să se țină cont că structura
care va modela opiniile platformei nu va putea reprezenta grupurile țintă din mediul
rural, decât dacă primește încrederea și mandatul acestor grupuri. Astfel de platforme
nu sunt incluzive. În loc să se reprezinte cu orice preț grupurile care nu au fost încă
implicate, este esențial să existe o deschidere la dialog cu grupurile țintă care nu sunt
incluse și cu reprezentanții lor. Această atitudine creează respect, recunoaștere și
încredere într-un cerc larg din societate.
Politicile rurale includ și aspecte sensibile din punct de vedere social și economic.
Platforma are nevoie de o poziție clară privind aspectele sensibile, cum ar fi șomajul,
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, incluziunea femeilor, implicarea
vârstnicilor, calitatea produselor alimentare și altele. Dacă aceste domenii sunt pe
agenda platformei, atunci trebuie alese metodele de lucru care contribuie la
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exprimarea și formularea unor opinii pentru a implica în mod special aceste grupuri
vulnerabile.
Atunci când se proiectează platforme regionale, trebuie evaluate cu atenție resursele
disponibile (resurse umane, cunoștințe, resurse tehnice, finanțare etc.) pentru
implementarea funcției de participare publică. De asemenea, este important să se
evalueze factorii de limitare existenți, inclusiv cei politici.
În special când este vorba despre platforme regionale, trebuie să se utilizeze cele mai
flexibile modele de participare publică, inclusiv cele cu caracter informal, deoarece,
având în vedere diversitatea mediului rural, opiniile și reprezentativitatea pozițională
nu se vor putea evalua exact din punct de vedere statistic decât dacă în formularea
opiniilor și pozițiilor sunt utilizate metode statistice fiabile.
Pentru a coordona platforma și a asigura un dialog de politici publice de calitate înaltă,
este de dorit să se creeze un secretariat neutru, fără legături cu vreuna din organizațiile
implicate în platformă. În mod similar, secretariatul ar trebui să asigure experți în
domeniul participării, care vor gestiona utilizarea instrumentelor participative.
Evaluarea calității coordonării platformei trebuie să fie legată mai mult de gradul de
eficiență a participării asigurate și de metodele participative mai eficiente utilizate,
decât de evaluarea calității conținutului pozițiilor. Responsabilitatea pentru conținutul
platformei aparține participanților la platformă, nu secretariatului.
Activitatea platformei trebuie să asigure resurse suficiente pentru a consolida
capacitatea partenerilor implicați. Mai trebuie să se țină cont că este foarte dificil să
obții și să dezvolți noi idei inovatoare dacă ministerul respectiv nu are capacități
corespunzătoare și persoanele responsabile nu cunosc suficient de bine ultimele
tendințe. Prin urmare, platforma și părțile interesate trebuie să acționeze și pentru
consolidarea capacității personalului din minister, introducând noi cunoștințe și
experiențe.
În activitatea de zi cu zi, formularea opiniilor și convenirea asupra pozițiilor, opiniilor și
propunerilor platformei privind PDR, legitimitatea platformelor regionale pentru a
reprezenta acest domeniu și grupurile țintă corespondente trebuie evaluate continuu.
Acest lucru este important în special în cazurile în care s-a identificat epuizarea
resurselor într-o anumită structură. De asemenea, trebuie să se monitorizeze dacă
platformele regionale utilizează suficient metodele de participare publică în procesul
de formulare a unei opinii comune.
O parte esențială și indispensabilă a acțiunii platformei este strategia de comunicare,
care identifică, ca și parte integrantă, tipurile și metodele prin care platforma oferă
răspuns persoanelor reprezentate de către platformă.

