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Site-ul REDR – Versiunea Ultra-Light 
Introducere la site-ul REDR – Versiunea Ultra-Light 

 
 
 
 
Bine ați venit pe site-ul REDR – Versiunea Ultra-Light! 
Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală (REDR) conectează toate părțile implicate în 
dezvoltarea rurală de pe întreg teritoriul Uniunii Europene (UE). Descoperiți modul în care REDR a 
contribuit și contribuie la implementarea concretă a programelor de dezvoltare rurală ale statelor 
membre, prin generarea și partajarea cunoștințelor, precum și prin facilitarea schimbului de 
informații și a cooperării în Europa rurală. Pentru a începe, faceți clic pe aceste butoane pentru a 
descărca scurta noastră introducere privind REDR în format PDF 
[PDF                        ]. Mai multe 
informații detaliate cu privire la obiectivele, părțile interesate și beneficiarii, structura, punctele de 
contact și temeiul juridic ale REDR, precum și o serie de documente relevante pot fi consultate 
online. 
Prezentul manual vă oferă o introducere detaliată cu privire la activitatea REDR și vă ghidează către 
informații suplimentare de pe site-ul REDR. Manualul este conceput pentru a vă oferi o privire de 
ansamblu cuprinzătoare asupra activității REDR în domeniul dezvoltării rurale și pentru a facilita 
implicarea dumneavoastră în REDR. Am inclus link-uri către pagini web care conțin informații 
suplimentare pentru fiecare subiect, astfel încât să puteți aprofunda online ceea ce vă interesează. 
Site-ul REDR este disponibil în următoarele limbi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și 
polonă. Un număr redus de pagini este disponibil, de asemenea, în limbile greacă, portugheză, 
română, neerlandeză, maghiară, finlandeză, cehă și bulgară. De asemenea, există o serie de link-uri 
către site-uri externe, care pot fi în limba engleză sau în alte limbi.  

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A838E048-B5D0-6E66-2689-678743649E90
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB292-FFF3-1E77-98AC-34A8E7EFEA8E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA3D2-BF93-AED6-5229-397A8309523D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB79A-EFCC-D960-0047-571C2654CB8E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EAB3E-0685-9E19-4968-FB6528621E69
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC3C8-D6B1-3C46-5CB8-28FCF1F019F0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA675-F3EA-3258-4D02-357FB19A189E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC13C-E93B-EE0F-B068-6492CB4C43A4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC66B-A1F2-CDC0-7F86-6C937692C9A3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB50F-CDEB-2C8B-B26A-47DF7FB15B07
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB02D-F5CB-390E-EC5F-1F1364A398C7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECA90-D96C-E576-83D7-350260079D53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08E9E97-F77B-461A-C384-BD936B6519F4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08E9BDD-A81E-ECB4-DB9F-5BADC33D5C0A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA146-91FA-A020-D9BE-E954648E1794
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EADA5-D961-259C-EF00-E1D86897E6C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB9FE-FAF7-064A-EEF3-8B774D4E5C35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EBC61-0145-F4D1-22DB-314248863AB5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EBED0-9062-2F40-DB0E-308130DAAD05
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECD41-B163-416F-2DE8-FC6C60B5AB4E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ED216-B274-491B-C2AA-AD91CAFD92AA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ED5A3-BCB8-9AA3-7A8E-ED41DD451878
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=72FB2163-BDC9-2818-AC6F-9AE6EE3C99FD
http://enrd.ec.europa.eu/ro/en-rd-presentation_ro.cfm


 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sperăm ca prezentul document să vă fie de ajutor.  
 

Prezentul document este conceput pentru părțile interesate care nu au la dispoziție 
site-ul REDR în limba proprie. Este important de reținut că prezentul document nu 
reproduce întregul conținut al site-ului – scopul său este de a oferi rezumate ale 
tuturor secțiunilor site-ului și diferite „puncte de acces” la resursele online. Prin 
urmare, documentul este structurat în acelaşi mod ca site-ul REDR și reflectă 
conţinutul acestuia la 31 decembrie 2013.  

 Cea mai mare parte a prezentului document oferă o privire de ansamblu 
asupra politicii de dezvoltare rurală și asupra activităților conexe ale REDR 
în perioada de programare 2007-2013. 

 Dacă vă interesează în primul rând următoarea perioadă de programare 
(2014-2020), accesați direct această secțiune. 

 
Pe parcursul documentului, am folosit anumite funcții pentru a facilita navigarea: 

 [PDF ] Există un document PDF disponibil pentru descărcare în limba 
indicată. 

  Există informații suplimentare disponibile online pentru țara indicată. 

 Verde indică un link intern în cadrul documentului. 

 Portocaliu indică un link către site-ul REDR. 

 Albastru indică un link către un site extern. 
 

 
 
Pe parcursul documentului, am folosit anumite funcţii pentru a facilita navigarea: 

 [PDF ] Există un document PDF disponibil pentru descărcare în limba 
indicată. 

  Există informaţii suplimentare disponibile online pentru ţara indicată. 

 Verde indică un link intern în cadrul documentului. 

 Portocaliu indică un link către site-ul REDR. 

 Albastru indică un link către un site extern. 
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1. Politica în acțiune 
 
Alcătuind 90 % din teritoriul Uniunii Europene și reprezentând locul în care trăiește mai mult de 
jumătate din populația celor 27 de state membre ale Uniunii, zonele rurale reprezintă un domeniu 
politic de importanță vitală. Politica în acțiune vă invită să explorați semnificația practică a politicii de 
dezvoltare rurală, din perspectivă europeană, națională și regională, toate aceste niveluri fiind 
susținute de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Consultând secțiunile 
următoare, puteți, de exemplu, să obțineți informații despre programele de dezvoltare rurală (PDR), 
date statistice care urmăresc progresul acestora, o gamă largă de proiecte din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală, precum și despre activitatea de analiză a REDR menită să îmbunătățească punerea 
în aplicare a proiectelor: 
 

 Privire de ansamblu asupra politicii de dezvoltare rurală 
 Politica de dezvoltare rurală în cifre 
 Baza de date a proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală 
 Îmbunătățirea implementării 
 PAC spre 2020 
 Comunicarea cu privire la dezvoltarea rurală 

 
1.1. Privire de ansamblu asupra politicii de dezvoltare rurală  
 
Întrucât mai mult de jumătate din populația celor 27 de state ale Uniunii Europene trăiește în mediul 
rural – 90 % din teritoriu – dezvoltarea rurală este un domeniu de politică de importanță vitală. 
Agricultura și silvicultura rămân domenii esențiale în ceea ce privește gestionarea resurselor naturale 
în zonele rurale ale UE, precum și un punct de plecare pentru diversificare economică în comunitățile 
rurale. 
 
Principalele obiective ale politicii agricole comune a UE (PAC) au rămas aceleași în timp, însă 
reformele succesive au condus la schimbări ale instrumentelor folosite. La început, elementele 
politicii de dezvoltare rurală erau incluse în politica agricolă comună. O politică de dezvoltare rurală 
a UE distinctă și specifică a devenit operațională, în anul 2000, când politica agricolă comună a fost 
reorganizată pe doi piloni. Primul pilon al politicii agricole comune vizează plățile directe și măsurile 
de piață, iar cel de-al doilea pilon abordează programele de dezvoltare rurală (PDR) multianuale. Cei 
doi piloni sunt complementari în realizarea obiectivelor majore ale politicii agricole comune. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informații conexe: 

Măsuri de piață  

Sprijin pentru venit 

Politica de dezvoltare rurală 

Bunuri publice 

Producţia de 

alimente 

Funcţia ecologică Funcţia rurală 

Primul pilon  Al doilea pilon  



 

6 
 

 Privire de ansamblu asupra legislației privind politica de dezvoltare rurală pentru perioada 
2007-2013 

 Politica de dezvoltare rurală a UE în perioada 2007-2013 [ PDF ] 
 
Politica de dezvoltare rurală a UE a fost revizuită în urma unui proces de revizuire a politicii agricole 
comune, cunoscut sub numele de „bilanț de sănătate” al politicii agricole și rurale a UE. Acesta a 
condus la introducerea unei serii de modificări ale politicii, asupra cărora liderii UE au căzut de acord 
în 2008. Bilanțul de sănătate a oferit oportunitatea de a se garanta că politicile sunt modificate 
pentru a face față mai bine provocărilor și oportunităților noi și diverse care influențează Europa 
rurală, cum ar fi schimbările climatice și cererea tot mai mare de energie din surse regenerabile. 
Faceți clic aici pentru mai multe informații despre bilanțul de sănătate al politicii agricole comune. 
 
Informații conexe: 

 Pentru a consulta broșura Comisiei despre „Politica de dezvoltare rurală a UE: Să facem față 
provocărilor”, faceți clic aici [PDF ]. 

 Fișă informativă „Retrospectivă a bilanțului de sănătate al politicii agricole comune și a 
planului european de redresare economică – Modificări ale programelor de dezvoltare 
rurală” [PDF ] 

 
Cadrul politicii UE pentru dezvoltare rurală este articulat pe patru niveluri, și anume: (i) orientări 
strategice europene; (ii) strategii naționale; (iii) programe naționale sau regionale; și (iv) axă și 
măsură de intervenție. Această structură oferă un cadru comun de referință pentru planificarea și 
programarea individuală în fiecare stat membru, în conformitate cu orientările strategice ale UE. 
Scopul este ca, în cadrul orientărilor comune ale UE, statele membre și, după caz, regiunile să 
stabilească priorități strategice de dezvoltare rurală, să elaboreze programe și să selecteze măsuri 
care să răspundă propriilor necesități și provocări în ceea ce privește dezvoltarea rurală. 
 
Pentru informații mai detaliate despre diferitele niveluri, accesați link-urile de mai jos: 

 Orientările strategice ale UE pentru dezvoltare rurală stabilesc prioritățile UE pentru 
perioada 2007-2013 prin prisma celor trei obiective principale.  

 Planurile strategice naționale pentru dezvoltare rurală reflectă prioritățile UE în funcție de 
situația din statul membru în cauză. 

 Programele de dezvoltare rurală naționale sau regionale reflectă prioritățile operaționale. 

 Punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor, monitorizarea și evaluarea se 
bazează pe cadrul UE. 

 
Pe site-ul REDR, la secțiunea Întrebări frecvente, puteți găsi informații suplimentare despre 
reglementarea dezvoltării rurale. 
 
Politica de dezvoltare rurală este o abordare strategică ce definește prioritățile UE în ceea ce 
privește dezvoltarea rurală. În februarie 2006, Consiliul a adoptat Orientările strategice ale UE 
privind dezvoltarea rurală. Orientările strategice prezintă aspectele esențiale ale politicii de 
dezvoltare rurală în trei domenii fundamentale, și anume: economia agroalimentară, mediul, 
precum și economia și populația rurală în ansamblu. Orientările instituie cadrul în care statele 
membre își elaborează planurile strategice naționale pentru dezvoltare rurală aferente perioadei 
2007-2013. Mai jos, puteți consulta informații suplimentare referitoare la planurile strategice 
naționale. La rândul lor, strategiile naționale constituie sursa generatoare a programelor de 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/leg/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/leg/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=BEC22A59-E570-413B-5A9B-682D3306E183
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2067BB37-F930-016B-4338-41FC992B5F58
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5D01A7E5-E88A-CA76-ACA6-4D705BD0350C
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/eu-strategic-approach/en/eu-strategic-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-strategies/en/national-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-and-regional-programmes/en/national-and-regional-programmes_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/programme-implementation/en/programme-implementation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/faq/rd-regulation/ro/rd-regulation_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:RO:NOT
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dezvoltare rurală, care sunt dezvoltate în jurul a patru axe tematice de intervenție. Pentru informații 
suplimentare referitoare la planurile naționale și regionale, faceți clic aici. 
 
1.1.1. Strategii naționale 
 
Fiecare stat membru și-a elaborat propriul plan național strategic (PNS) pentru dezvoltare rurală, în 
conformitate cu orientările strategice ale UE, acesta ținând seama de situațiile specifice și de nevoile 
fiecărui stat. Pentru a afla mai multe despre strategiile individuale ale statelor membre, vizitați harta 
noastră interactivă și selectați statul care vă interesează. 
Planurile naționale strategice sunt concepute pentru a oferi un instrument de referință pentru 
programare. Strategiile sunt puse în aplicare prin programe de dezvoltare rurală elaborate fie pentru 
întreaga țară, fie, în cazul unor state membre, pentru fiecare regiune administrativă. 
Strategiile naționale contribuie la: 

 identificarea zonelor în care utilizarea sprijinului din partea UE pentru dezvoltarea regională 
aduce cea mai mare valoare adăugată. 

 conectarea la prioritățile principale ale UE, inclusiv cele stabilite în Strategia de la Lisabona 
(Agenda pentru creștere economică și locuri de muncă), precum și în Agenda de la Göteborg 
(obiective de sustenabilitate). 

 asigurarea coerenței cu alte politici ale UE, în special cu cele referitoare la coeziunea 
economică și la mediu. 

 sprijinul pentru punerea în aplicare a noii politici agricole comune orientate către piață și 
pentru restructurarea necesară în acest scop în toate statele membre, vechi și noi. 

 
Planurile naționale strategice includ: 

 o evaluare a situației economice, sociale și de mediu și a potențialului de dezvoltare. 
 strategia aleasă pentru o acțiune comună a UE și a statelor membre în cauză, arătând 

coerența acțiunilor întreprinse cu orientările strategice ale UE. 
 prioritățile tematice și teritoriale pentru dezvoltare rurală în cadrul fiecărei axe, inclusiv 

principalele obiective cuantificate și indicatorii de monitorizare și de evaluare adecvați. 
 o listă a programelor de dezvoltare rurală care pun în aplicare planul național strategic și o 

alocare indicativă din FEADR pentru fiecare program. 
 mijloacele de asigurare a coordonării cu celelalte instrumente ale politicii agricole comune și, 

dacă este cazul, a bugetului necesar atingerii obiectivelor de convergență. 
 o descriere a măsurilor și a bugetului necesar pentru înființarea rețelei rurale naționale în 

statul membru în cauză. 
 
1.1.2. Programe naționale și regionale 
 
Fiecare stat membru pune în aplicare politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 prin 
propriul (propriile) program(e) de dezvoltare rurală (PDR). Un stat membru poate avea fie un singur 
program pentru întregul teritoriu, fie un set de programe regionale. Programele de dezvoltare rurală 
respectă orientările strategice comune ale UE și planul național strategic al fiecărui stat membru. 
Pentru a afla mai multe despre programele de dezvoltare rurală ale fiecărui stat membru, vizitați 
harta noastră interactivă  și selectați statul care vă interesează.  
 
Indiferent dacă un stat membru are un program unic sau un set de programe regionale, fiecare 
program de dezvoltare rurală include: 

http://enrd.ec.europa.eu/country/en/country-information_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/en/country-information_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:RO:NOT
http://enrd.ec.europa.eu/country/en/country-information_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/en/country-information_en.cfm
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 o analiză a situației din zonele rurale, cu indicarea punctelor forte și a punctelor slabe, 
precum și strategia aleasă pentru abordarea acestora. 

 o justificare a priorităților selectate, ținând seama de orientările strategice ale UE și de 
planul național strategic, precum și impactul scontat. 

 informații referitoare la axele și la măsurile propuse pentru fiecare axă în parte, precum și 
descrierea acestora, inclusiv obiectivele și indicatorii specifici verificabili care permit 
măsurarea progresului înregistrat de program și a eficienței și performanței acestuia. 

 un plan de finanțare, inclusiv detalii referitoare la contribuția totală a FEADR și la finanțarea 
publică națională/regională aferentă, planificată pentru fiecare an și pentru întreaga 
perioadă de programare pentru fiecare axă, plus o defalcare indicativă a sumelor inițiale în 
funcție de măsuri. 

 informații privind complementaritatea cu măsurile finanțate prin alte instrumente ale 
politicii agricole comune, prin politica de coeziune, precum și prin instrumentul UE de sprijin 
în sectorul pescăresc. 

 detalii despre măsurile de punere în aplicare a programului, inclusiv despre desemnarea 
tuturor autorităților relevante și o scurtă descriere a structurilor de gestionare și control. 

 o descriere a sistemelor de monitorizare și de evaluare, precum și alcătuirea Comitetului de 
Monitorizare. 

 detalii despre planurile prin care se asigură publicitatea referitoare la program. 
 
Cadrul politicii de dezvoltare rurală oferă un „meniu” de 41 de măsuri. Statele membre aleg din 
meniu măsurile care se potrivesc cel mai bine nevoilor propriilor zone rurale. Aceste măsuri sunt 
incluse ulterior în programele lor de dezvoltare rurală naționale sau regionale. Contribuția UE la 
finanțarea măsurilor depinde de măsură în sine și de alegerile specifice făcute la nivel de program. 
Pentru mai multe detalii privind măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală, consultați 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 [sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)]. 
 
Pentru mai multe detalii privind măsurile individuale pentru fiecare axă în parte, faceți clic pe 
următoarele link-uri: 

 Axa 1 - Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier 
 Axa 2 - Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural 
 Axa 3 - Calitatea vieții in zonele rurale si diversificarea economiei rurale 
 Axa 4 - LEADER 

 
Pentru detalii privind normele de punere în aplicare, faceți clic aici [Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 
al Comisiei din 15 decembrie 2006]. 
 
1.1.3. Axe și măsuri 
 
Pentru asigurarea unei strategii echilibrate, este necesară o finanțare minimă pentru fiecare axă 
tematică. Procentajele minime de finanțare propuse, de 10 %, 25 % și, respectiv, 10 %, 
corespunzătoare, în ordine, axelor 1, 2 și 3, oferă garanția faptului că fiecare program reflectă cel 
puțin cele trei obiective principale ale politicii, însă procentele sunt stabilite la un nivel suficient de 
redus pentru a permite statelor membre sau regiunilor o largă marjă de flexibilitate (55 % din 
finanțarea UE) pentru a pune accent pe axa politicii pe care o aleg în funcție de situația și de 
necesitățile proprii. În cadrul axei LEADER, fiecare program are rezervat un minimum de 5 % din 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:RO:NOT
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1974:RO:NOT
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finanțarea UE (2,5 % pentru noile state membre). Cheltuielile LEADER sunt asociate celor trei axe ale 
politicii. 
 
Politica prevede un set de instrumente (măsuri) din care toate statele membre au posibilitatea de a 
alege și pentru care pot primi sprijin financiar din partea UE pentru punerea în aplicare a 
programelor de dezvoltare rurală integrate. Fiecare axă este pusă în aplicare prin intermediul acestui 
meniu de măsuri. 
 
Axa 1: destinată creșterii competitivității sectorului agricol și a celui forestier, include o gamă de 
măsuri care vizează capitalul uman și fizic din sectorul agricol, din cel alimentar și din cel forestier 
(promovarea transferului de cunoștințe și a inovării), precum și producția de calitate. Pentru a 
vizualiza toate măsurile din cadrul axei 1, faceți clici aici. 
 
Axa 2: îmbunătățirea mediului și a spațiului rural, prevăzând măsuri pentru protejarea și ameliorarea 
resurselor naturale, precum și pentru conservarea sistemelor agricole și forestiere de mare valoare 
naturală și a peisajelor culturale din zonele rurale ale Europei. Pentru a vizualiza toate măsurile din 
cadrul axei 2, faceți clici aici. 
 
Axa 3: destinată îmbunătățirii calității vieții în zonele rurale și diversificării economiei rurale, oferă 
susținere pentru dezvoltarea infrastructurii locale și a capitalului uman din zonele rurale, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de creștere economică și de creare de locuri de muncă în toate sectoarele 
și pentru diversificarea activităților economice. Pentru a vizualiza toate măsurile din cadrul axei 
3, faceți clici aici. 
 
Axa 4: fondată pe experiența LEADER, introduce posibilități de guvernanță inovatoare, prin 
intermediul unor abordări la nivel local, de jos în sus, în domeniul dezvoltării rurale. Pentru a 
vizualiza toate măsurile din cadrul axei 4, faceți clici aici. 
 
1.1.4. Punerea în aplicare a programelor 
 
Autoritățile de Management din statele membre sunt principalele responsabile cu punerea în 
aplicare a programelor de dezvoltare rurală (PDR-uri). Unele state membre au un singur program de 
dezvoltare rurală, în timp ce altele au o serie de programe de dezvoltare rurală regionale. Toate 
programele de dezvoltare rurală se bazează pe același cadru cu patru axe și pe același meniu de 
măsuri. Pentru mai multe informații despre axele și măsurile respective, accesați această secțiune. 
 
Accesul beneficiarilor la fondurile alocate măsurilor individuale se stabilește în toate cazurile pe baza 
unor criterii de eligibilitate, de exemplu, amplasarea și/sau dimensiunea fermei sau utilizarea 
terenului etc. Pentru multe măsuri sunt definite și criterii de selecție. Aplicarea criteriilor de 
eligibilitate și de selecție este un element important pentru acordarea fondurilor FEADR în așa fel 
încât să se îndeplinească obiectivele programelor de dezvoltare rurală. În majoritatea cazurilor, 
potențialii beneficiari depun cereri pentru fonduri legate de una sau mai multe măsuri specifice. 
Cererile sunt apoi evaluate și, în cazul în care sunt aprobate, beneficiarii primesc sprijin din FEADR, în 
conformitate cu termenii unui acord semnat cu autoritatea relevantă. Mecanismele exacte de plată 
aplicate diferă în funcție de statul membru sau de măsuri. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
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Activitatea analitică a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală se concentrează pe o mai bună 
înțelegere a punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală cu scopul de a sugera 
îmbunătățiri. 

 Pentru mai multe informații privind fiecare temă, accesați secțiunea Teme. 

 Pentru mai multe informații despre temele și aspectele legate de punerea în aplicare 
orizontală, accesați secțiunea Îmbunătățirea punerii în aplicare. 

 
Cadrul comun de monitorizare și evaluare (CMEF) oferă un cadru unic pentru monitorizarea și 
evaluarea tuturor intervențiilor de dezvoltare rurală din perioada 2007-2013. Cadrul comun de 
monitorizare și evaluare stabilește o bază pentru îmbunătățirea performanței programelor, 
asigurând răspunderea în ceea ce privește programele și permițând o evaluare a îndeplinirii 
obiectivelor stabilite. Cadrul comun de monitorizare și evaluare este definit într-o serie de 
documente elaborate de Comisia Europeană și acceptate de statele membre. Mai multe informații 
privitoare la Cadrul comun de monitorizare și evaluare sunt disponibile aici.  
 
În fiecare stat membru, Autoritatea de Management și Comitetul de Monitorizare urmăresc fiecare 
program de dezvoltare rurală prin indicatori financiari, de realizare și de rezultat. Fiecare Autoritate 
de Management trimite Comisiei, până la data de 30 iunie, un raport intermediar anual referitor la 
punerea în aplicare a programului. Raportul intermediar anual include: 

 un tabel privind execuția financiară a programului, furnizând, pentru fiecare măsură, o 
declarație despre fondurile plătite beneficiarilor în timpul anului calendaristic. 

 tabele de monitorizare care includ informații cantitative bazate pe indicatori comuni de 
realizare și de rezultat. 

 
Comisia înregistrează toate datele de monitorizare într-un Sistem informațional privind dezvoltarea 
rurală (RDIS). 
Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală contribuie la validarea indicatorilor de monitorizare și 
alcătuiește fișe informative care oferă un instantaneu privind modul în care progresează punerea în 
aplicare în fiecare stat membru și în cadrul fiecărui program de dezvoltare rurală, pentru majoritatea 
măsurilor individuale. Pentru mai multe informații despre progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a programelor de dezvoltare rurală, faceți clic aici. 
 
Informații suplimentare: 

 Indicatorii fizici și financiari la nivelul UE-27 și al statelor membre 

 Indicatori de realizare pentru fiecare măsură la nivelul UE-27 
 
Pentru mai multe informații privind evaluarea PDR-urilor și Cadrul comun de monitorizare și 
evaluare în general, accesați site-ul Rețelei europene de evaluare. 
 
1.2. Politica de dezvoltare rurală în cifre  
 
Având în vedere Orientările strategice ale UE pentru perioada 2007-2013, cele 27 de state membre 
ale UE și-au formulat propriile strategii naționale de dezvoltare rurală, bazate pe analiza propriilor 
nevoi. Programele de dezvoltare rurală naționale/regionale pentru perioada 2007-2013 realizează 
obiectivele strategiilor naționale prin punerea în aplicare a unor măsuri cofinanțate de FEADR. 
Autoritatea de Management a fiecărui program de dezvoltare rurală, alături de Comitetul de 
Monitorizare, urmărește progresul și realizările programului cu ajutorul unor indicatori financiari, de 
realizare și de rezultat legați de măsuri, astfel cum apar aceștia în Cadrul comun de monitorizare și 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/financial-and-physical-indicators/en/financial-and-physical-indicators_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/en/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:RO:NOT
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
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evaluare. Indicatorii sunt utilizați ca instrumente de evaluare a atingerii obiectivelor (țintelor) 
propuse la nivelul măsurii sau al întregului program. 
 
În fiecare an, Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală a produs scurte fișe informative care 
prezintă progresele înregistrate de PDR-uri la scara UE, pe baza datelor de monitorizare a PDR-urilor 
puse la dispoziție de Comisie. Instantaneele sunt instrumente de referință rapide, care arată situația 
actuală a politicii de dezvoltare rurală a UE, subliniază legăturile dintre resurse și rezultate și oferă 
utilizatorilor interesați informații documentate asupra programelor. Sunt furnizate informații pentru 
toate cele 27 de state membre, acoperind 88 de programe naționale și regionale. 
 
De asemenea, puteți descărca broșura privind politica de dezvoltare rurală în cifre. 
[PDF      ] 
 
Mai multe informații detaliate privind datele referitoare la indicatorii financiari și de realizare se 
găsesc, de asemenea, în tabelele cu indicatori de monitorizare ai PDR aferente.  
 
1.2.1. Fișe informative tematice  
 
Seria de fișe informative oferă o imagine clară, pe teme, asupra intervenției politicii de dezvoltare 
rurală, subliniind legăturile dintre prioritățile politicii, măsurile de punere în aplicare și rezultatele lor 
concrete la fața locului. Fișele informative tematice ilustrează pe scurt cadrul conceptual aflat la baza 
intervenției politicii (prioritățile stabilite la nivelul UE și concretizarea acestora în acțiuni) și descriu 
instrumentele (măsurile) prin care sunt puse în aplicare prioritățile. De asemenea, fișele oferă 
indicații cu privire la potențialii beneficiari, grupurile și zonele țintă, furnizează informații privind 
alocările bugetare globale și cheltuielile la nivelul UE-27 și prezintă rezultatele obținute. În cele din 
urmă, fișele includ exemple specifice de astfel de intervenții, prin descrierea proiectelor provenite 
din baza de date a proiectelor din cadrul PDR a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală. 
 

 Fișa informativă tematică nr. 1 - Promovarea transferului de cunoștințe și investirea în 
capitalul uman [PDF ] 

 Fișa informativă tematică nr. 2 - Investiții în capitalul fizic și modernizare [PDF ] 

 Fișa informativă tematică nr. 3 - Promovarea producției agricole sub etichete/standarde de 
calitate recunoscute [PDF ] 

 Fișa informativă tematică nr. 4 - Sprijinirea pătrunderii pe piață a fermelor din noile state 
membre [PDF ] 

 Fișa informativă tematică nr. 5 - Conservarea resurselor naturale și a peisajelor agricole ale 
UE [PDF ] 

 Fișa informativă tematică nr. 6 - Sprijinirea silviculturii [PDF ] 

 Fișa informativă tematică nr. 7 - Încurajarea diversificării economiei rurale [PDF ] 

 Fișa informativă tematică nr. 8 - Îmbunătățirea calității vieții in zonele rurale [PDF ] 
 
Mai multe informații detaliate privind datele referitoare la indicatorii financiari și de realizare se 
găsesc în tabelele cu indicatori de monitorizare ai PDR aferente. 
 
1.2.2. Fișe informative privind programele de dezvoltare rurală 
 
Fișele informative asupra progresului programelor de dezvoltare rurală oferă „instantanee” ale 
progresului realizat în cadrul fiecărui program de dezvoltare rurală pus în aplicare în UE, prin 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC382DF5-CF72-0C89-05DD-5E3AC57995BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC386427-9371-65B8-3EF6-A17C4E21BBCC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC382B3C-AB59-9C81-865B-37CCD274321D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC38677F-E46B-CC1B-79ED-C29A012EA481
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC3830B8-E219-726E-3DD5-AA2B1A4238DF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC386F31-AA5D-CA03-08B4-54C6D847C792
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/1_thematic-infosheet-knowledge.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/2_thematic-infosheet-physical-capital.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/3_thematic-infosheet-quality.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/4_thematic-infosheet-new-member-states.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/5_thematic-infosheet-natural-resources.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/6_thematic-infosheet-forestry.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/7_thematic-infosheet-diversification.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/8_thematic-infosheet-quality-life.pdf
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furnizarea de informații actualizate privind: execuția financiară a programelor (cheltuieli publice 
totale); progresul general al programelor de dezvoltare rurală în ceea ce privește realizările 
(informații sumare despre cele mai importante măsuri) și comparații cu obiectivele vizate pentru 
perioada 2007-2013. Informațiile sunt furnizate la nivel național și regional. De asemenea, este 
disponibil un rezumat pentru UE-27. Puteți consulta toate documentele aici. 
 
1.2.3. Fișe informative privind măsurile  
 
Această secțiune oferă informații despre stadiul actual al măsurilor prevăzute de programele de 
dezvoltare rurală din 27 de state membre ale UE. Fișele informative oferă informații privind 
progresele realizate la nivel de măsură pe baza realizărilor fizice (cele mai recente date disponibile) și 
a comparațiilor cu obiectivele definite pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013. 
 

Axă Măsură Fișe informative 
privind măsurile 

Axa 1 111 - Formare profesională și acțiuni de informare [PDF  ] 

 112 - Instalarea tinerilor fermieri [PDF  ] 

 113 - Pensionarea anticipată [PDF  ] 

 114 - Utilizarea serviciilor de consiliere [PDF  ] 

 115 - Instituirea unor servicii de gestionare, de înlocuire în exploatație și 
de consiliere 

Informații 
indisponibile 

 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole [PDF  ] 

 122 - Îmbunătățirea valorii economice a pădurilor [PDF  ] 

 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere [PDF  ] 

 124 - Cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procese și 
tehnologii în sectorul agricol și alimentar și în sectorul forestier 

[PDF  ] 

 125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și 
silviculturii 

[PDF  ] 

 126 - Refacerea potențialului de producție agricolă Informații 
indisponibile 

 131 – Respectarea normelor bazate pe legislația UE Informații 
indisponibile 

 132 - Participarea fermierilor la sistemele din domeniul calității 
produselor alimentare 

[PDF  ] 

 133 - Activități de informare și promovare Informații 
indisponibile 

 141 - Agricultură de semisubzistență Informații 
indisponibile 

 142 - Grupuri de producători Informații 
indisponibile 

 143 - Furnizarea de servicii de consiliere agricolă și de extindere a 
fermelor 

Informații 
indisponibile 

 144 - Exploatații în curs de restructurare datorită reformării unei 
organizări comune a pieței 

Informații 
indisponibile 

 Axa 2 211 - Plăți destinate fermierilor din zonele montane care se confruntă 
cu handicapuri naturale 

[PDF  ] 

 212 - Plăți destinate fermierilor din zonele care se confruntă cu 
handicapuri, altele decât zonele montane 

[PDF  ] 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_111.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_112.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_113.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_114.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_121.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_122.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_123.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_124.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_125.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_132.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_211_212.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_211_212.pdf
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 213 - Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva 2000/60/CE [PDF  ] 

 214 - Plăți pentru agromediu [PDF  ] 

 215 - Plăți pentru bunăstarea animalelor [PDF  ] 

 216 - Investiții neproductive [PDF  ] 

 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole [PDF  ] 

 222 - Prima instalare a sistemelor agroforestiere pe terenuri agricole Informații 
indisponibile 

 223 - Prima împădurire a terenurilor neagricole [PDF  ] 

 224 - Plăți Natura 2000 [PDF  ] 

 225 - Plăți pentru silvomediu [PDF  ] 

 226 - Refacerea potențialului forestier și adoptarea unor măsuri de 
prevenire 

[PDF  ] 

 227 - Investiții neproductive [PDF  ] 

 Axa 3 311 - Diversificare spre activități neagricole [PDF  ] 

 312 - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi [PDF  ] 

 313 - Promovarea activităților turistice [PDF  ] 

 321 - Servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală [PDF  ] 

 322 - Renovarea și dezvoltarea satelor [PDF  ] 

 323 - Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural [PDF  ] 

 331 - Formare și informare Informații 
indisponibile 

 341 - Dobândirea de competențe și animarea în vederea elaborării și 
punerii în aplicare a unei strategii de dezvoltare locală 

Informații 
indisponibile 

 Axa 4 Axa 4 - Numărul de grupuri de acțiune locală [PDF  ] 

 Axa 4 - Numărul de proiecte și de beneficiari [PDF  ] 

 421 - Punerea în aplicare a proiectelor de cooperare [PDF  ] 

 431 - Funcționarea grupurilor de acțiune locală, dobândirea de 
competențe, animare 

[PDF  ] 

 
 
1.2.4. Tabele cu indicatori de monitorizare ai programelor de dezvoltare rurală  
 
În fiecare stat membru, Autoritatea de Management și Comitetul de Monitorizare urmăresc fiecare 
program de dezvoltare rurală prin indicatori financiari, de realizare și de rezultat. Fiecare Autoritate 
de Management trimite Comisiei, până la data de 30 iunie, un raport intermediar anual referitor la 
punerea în aplicare a programului pentru anul calendaristic precedent. Comisia înregistrează toate 
datele de monitorizare într-un sistem informatic privind dezvoltarea rurală (RDIS). Rețeaua 
europeană pentru dezvoltare rurală contribuie la validarea indicatorilor de monitorizare și la 
elaborarea unor documente de sinteză cu privire la situația punerii în aplicare a programelor de 
dezvoltare rurală la nivelul UE-27. Graficele sunt disponibile online. 
 
Pe baza datelor comunicate de către Autoritățile de Management în rapoartele intermediare anuale, 
au fost elaborate tabele de sinteză însoțite de diagrame pentru a ilustra progresul punerii în aplicare 
a programelor de dezvoltare rurală (PDR) ale UE, prin indicatori financiari și fizici (și anume, 
indicatori de realizare). Puteți descărca documentele de sinteză pentru UE-27: cheltuielile publice 
aferente PDR-urilor [PDF ] și realizările PDR-urilor [PDF ]. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_213.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_214.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_215.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_216.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_221.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_223.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_224.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_225.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_226.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_227.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_311.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_312.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_313.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_321.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_322.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_323.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_411_2_3.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_411_2_3.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_421.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_431.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/en/rdp-monitoring-indicator-tables_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/rdp/b_financial-expenditure-2013_a_eu27.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/rdp/Output_indicators_2007-2011_EU27.pdf
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Datele financiare – inclusiv cheltuielile publice totale și contribuția FEADR – au fost agregate per stat 
membru și la nivelul UE-27 pentru a indica evoluția cheltuielilor programelor de dezvoltare rurală 
pentru fiecare axă și măsură de-a lungul anilor. De asemenea, este furnizată o comparație cu bugetul 
total alocat pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013 (buget total în urma bilanțului de 
sănătate al politicii agricole comune). Datele financiare sunt generate și furnizate direct de DG AGRI. 
 
De asemenea, este furnizată o situație agregată a indicatorilor de realizare (pentru fiecare axă și 
măsură) la nivel de stat membru și la nivel european. O comparație cu obiectivele de realizare 
pentru perioada 2007-2013 ilustrează stadiul punerii în aplicare a programelor. Pentru mai multe 
detalii cu privire la indicatorii de realizare pentru fiecare măsură – inclusiv defalcarea per stat 
membru – vă rugăm să consultați pagina web dedicată. Pentru o listă completă a indicatorilor de 
realizare și a fișelor aferente, vă rugăm să consultați anexa 3.H la Cadrul comun de monitorizare și 
evaluare. 
 
1.3. Baza de date a proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală 
 
Această bază de date demonstrează modul în care a fost utilizat în practică Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) de către antreprenorii rurali pe întreg teritoriul UE. Baza de date 
oferă informații detaliate despre proiectele de dezvoltare rurală, de la tipurile de proiecte finanțate 
la modul în care au fost accesate fondurile. Baza de date cuprinde proiecte din fiecare stat membru 
UE, acoperind toate axele programelor de dezvoltare rurală. Pentru a consulta informații despre 
tipul de proiect care vă interesează, nu trebuie decât să îl căutați în tabelul bazei de date. Există 
peste 570 de proiecte disponibile, iar căutările pot fi efectuate în funcție de măsura din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală, în funcție de cuvânt cheie, de țară și de programul de dezvoltare 
rurală, de cooperarea transnațională și de alte criterii. 
 
1.4. Îmbunătățirea punerii în aplicare 
 
Esența misiunii Rețelei europene pentru dezvoltare rurală constă în îmbunătățirea punerii în aplicare 
a politicii UE de dezvoltare rurală. Una dintre principalele modalități de realizare a acestui deziderat 
este activitatea de analiză, menită: 

 să sporească înțelegerea modului în care această politică funcționează în practică; 
 să evalueze elementele care funcționează bine și cele care pot fi îmbunătățite, și; 
 să ofere o înțelegere din interior, care să se răsfrângă asupra procesului decizional la nivelul 

statelor membre și la nivel european. 
 
Activitatea de analiză a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală se desfășoară cu ajutorul unei 
serii de mijloace de lucru. Acestea includ: 

 grupurile de lucru tematice 
 grupurile de reflecție ale Comitetului de Coordonare al Rețelei europene pentru dezvoltare 

rurală și ale subcomitetului LEADER 
 inițiativele tematice comune ale rețelelor rurale naționale 
 documentele de lucru elaborate special pentru evenimentele tematice ale Rețelei europene 

pentru dezvoltare rurală 
 analiza regulată a punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală  

 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
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În linii mari, subiectele analizate pot fi împărțite în trei grupe: 
1. Subiecte orizontale legate de aspectele generale ale punerii în aplicare. Acestea sunt 

abordate mai jos. 
 Tipologii rurale și vizarea specificităților 
 Legăturile dintre agricultură și economia rurală în ansamblu 
 Bunuri și servicii publice în agricultură 
 Mecanisme de aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE 

2. Subiecte tematice. Mai multe informații sunt disponibile în această secțiune. 
3. Programele de dezvoltare rurală și măsurile din cadrul acestora. Pentru mai multe informații, 

faceți clic aici. 
 
Constatările lucrărilor analitice și ale activităților tematice ale Rețelei europene pentru dezvoltare 
rurală sunt disponibile pe forumuri dedicate și sunt difuzate în publicațiile rețelei și prin alte 
mecanisme de diseminare. Pentru mai multe informații despre publicațiile Rețelei europene pentru 
dezvoltare rurală, faceți clic aici. 
 
1.4.1. Tipologii rurale și vizarea specificităților 
 
Zonele rurale ale Europei sunt diverse din punctul de vedere al factorilor fizici, socioeconomici, 
instituționali și de mediu. Această diversitate constituie una dintre cele mai valoroase resurse ale 
Europei, însă tot ea reprezintă o provocare pentru statele membre în ceea ce privește definiția zonei 
rurale. Această definiție este esențială pentru conceperea politicii UE de dezvoltare rurală și pentru 
asigurarea complementarității cu alte fonduri UE care vizează dezvoltarea zonelor rurale, în special a 
celor cu nevoi speciale. 
 
Grupul de lucru tematic 1 a fost constituit în anul 2009 pentru a se ocupa de aceste aspecte, iar 
scopul său a fost de a îmbunătăți eficiența programelor de dezvoltare rurală în ceea ce privește 
abordarea direcționată a particularităților și a nevoilor zonelor rurale. Prezidat de Comisia 
Europeană (Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală – DG AGRI), grupul a analizat în detaliu 
23 de programe de dezvoltare rurală naționale și 12 programe de dezvoltare rurală regionale din 
perioada 2007-2013. 
 
Constatări 
 
Definiția OCDE a zonelor rurale**, oferită de Comisia Europeană spre utilizare de către statele 
membre, a fost adoptată doar de un număr mic de programe de dezvoltare rurală naționale sau 
regionale, iar constatările grupului de lucru sugerează că aceasta este posibil să nu răspundă 
nevoilor multor state membre. Pentru direcționarea măsurilor din cadrul programelor lor de 
dezvoltare rurală, statele membre sau regiunile folosesc mai degrabă o gamă largă de definiții 
teritoriale. În funcție de aspectul asupra căruia se concentrează, definițiile pot fi grupate, în linii 
mari, fie după criterii sectoriale (de exemplu, agricultură și silvicultură), fie după criterii teritoriale 
(de exemplu, zone eligibile pentru măsurile din cadrul axei 3). În rândul statelor membre există un 
grad ridicat de conștientizare a nevoii de delimitare clară a fondurilor UE, precum și a potențialului 
de complementaritate dintre FEADR și alte fonduri, pentru a se asigura un răspuns adecvat la nevoile 
de dezvoltare ale zonelor rurale ale UE. 
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(**) Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), zonele predominant 
rurale sunt definite ca zonele în care mai mult de 50 % din populație trăiește în comune rurale. 
Comunele rurale sunt comunități cu o densitate a populației mai mică de 150 de locuitori/km2. 
 
Componente pentru o tipologie revizuită a zonelor rurale 
 
Având în vedere diversitatea zonelor rurale în spațiul UE, este important ca fiecare stat membru și 
fiecare regiune nu numai să utilizeze o definiție potrivită a zonei rurale, ci și să aibă posibilitatea de a 
aplica o tipologie a zonei rurale relevantă într-un context dat. În aceste circumstanțe, au fost 
propuse trei „componente” care pot fi utilizate în definirea unei tipologii a zonelor rurale: 

 gradul de handicap fizic; 
 sensibilitatea mediului; și 
 dezavantajul socioeconomic. 

 
Ponderea acordată fiecărei componente poate fi folosită pentru a crea tipologii individuale 
corespunzătoare specificității fiecărui stat membru sau fiecărei regiuni. Fiecare componentă este un 
complex de factori individuali (a se vedea tabelul), iar fiecare factor poate fi măsurat utilizând un set 
specific de indicatori. 
 

COMPONENTE PENTRU O TIPOLOGIE REVIZUITĂ A ZONELOR RURALE 

Componente Factori 

Definiția zonei rurale 

1 Densitatea populației 

2 Zone urbane 

3 Utilizarea terenului 

Componenta 1 - Handicap fizic 4 Handicap fizic 

Componenta 2 - Sensibilitatea mediului 5 Sensibilitatea mediului 

Componenta 3 - Dezavantajul 
socioeconomic 

6 Demografie 

7 Probleme socio-economice 

8 Structură economică 

9 Acces la servicii/economii urbane 

 
În acest mod, se pot dezvolta tipologii specifice relevante în scopul orientării politicii de dezvoltare 
rurală. Potențialul politicii de dezvoltare rurală de a furniza soluții pentru „noile provocări” este, de 
asemenea, un aspect important de luat în considerare la definirea unei tipologii. Totuși, indicatorii 
asociați acestor aspecte nu pot fi categorisiți într-o manieră obișnuită. 
 
Rapoarte principale 

 Grupul de lucru tematic 1 Raport Pasul 1 [PDF ] 
 Grupul de lucru tematic 2 Raport Pasul 1 [PDF ] 
 Grupul de lucru tematic 1 Raport final [PDF ], Anexa 1 [PDF ], Anexa 2 [PDF ], Anexa 3 

[PDF ], Anexa 4 [PDF ] 
 Pliantul Grupului de lucru tematic 1 [PDF ] 
 Rezumatul raportului final este menit a face mai accesibile publicului larg principalele 

constatări din raportul final. Acesta include secțiuni privind fiecare componentă principală a 
activității Grupului de lucru tematic 1 (utilizarea definiției Organizației pentru Cooperare și 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D001BA-BB22-60EE-A3DD-6D99F3CF3FD8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00440-C5C7-996F-408D-96AD00CF6B69
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D006FD-C169-200D-F420-1E539F269C79
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00A1A-CE23-6DFD-978F-04559953AA96
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00C5A-D95C-5715-F863-AE87504ABC17
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00E77-02EE-FF4C-9DFA-AE4E85585845
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D0105E-E0B4-1DDB-93A1-A0331148FF9D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D438E7EF-0810-7B5E-49F2-8DA65CD7F698
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D438E7EF-0810-7B5E-49F2-8DA65CD7F698
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82DE6746-B2EB-0BBC-A9BB-7CB04E39EAB0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82DE6746-B2EB-0BBC-A9BB-7CB04E39EAB0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82E212E6-AAF0-F826-7111-F71E97FE8A42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82E212E6-AAF0-F826-7111-F71E97FE8A42
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Dezvoltare Economică, complementaritatea și demarcația, componente posibile pentru o 
viitoare tipologie rurală): [PDF ] 

 
Informații suplimentare, cum ar fi articole și studii de caz, pot fi consultate accesând această pagină 
web. 
 
1.4.2. Agricultura și economia rurală 
 
Grupul de lucru tematic 2 a fost constituit în martie 2009, având misiunea de a analiza „legăturile 
dintre agricultură și ansamblul economiei rurale”. Scopul său principal a fost de a identifica și de a 
descrie potențialele sinergii și/sau conflicte dintre agricultură și economia rurală în diferite zone 
rurale ale UE. Grupul de lucru, prezidat de Comisia Europeană (Direcția Generală Agricultură și 
Dezvoltare Rurală – DG AGRI) și alcătuit din experți naționali, a condus activitatea de cercetare 
analitică axată pe: 

 analiza intrări/ieșiri în 18 regiuni mici (de nivel NUTS 31) reprezentând diferite tipuri de zone 
rurale din UE. 

 examinarea a șase programe de dezvoltare rurală (PDR) pentru perioada 2007-2013 și a altor 
documente de programare aferente regiunilor selectate.  
 

Constatări  
 
Rezultatele analizei intrări/ieșiri întreprinse în cele 18 regiuni au demonstrat că legăturile dintre 
agricultură și restul economiei locale/regionale sunt în general mai solide și mai benefice decât ar 
reieși din statistici, conform cărora agricultura are adesea o pondere redusă în produsul intern brut 
(PIB) local sau în ocuparea forței de muncă. 
Agricultura este identificată drept un „factor-cheie” în economia locală a 14 dintre cele 18 regiuni 
studiate, având legături deosebit de puternice cu sectorul prelucrării alimentelor, cu cel al serviciilor 
hoteliere și al alimentației publice, precum și cu cel al comerțului. 
Printre factorii importanți care influențează legăturile dintre agricultură și alte sectoare se numără: 

 avantajele naturale (calitatea terenului, clima, atracțiile turistice locale), 
 infrastructura existentă, 
 forța economiei naționale în ansamblu, 
 nivelul de educație și de formare profesională și potențialul antreprenorial ale populației 

locale, 
 accesul la sprijin financiar, în special în legătură cu complexitatea procedurilor de depunere a 

cererilor, nivelul finanțării și rapiditatea procesului decizional.  
 
Implicații pentru politică 
 
Analiza programelor de dezvoltare rurală și a altor documente de programare într-o treime dintre 
cele 18 regiuni selectate inițial a permis evidențierea unor implicații importante pentru politică: 

 În timp ce unele documente de programare privind dezvoltarea rurală fac referire la 
importanța consolidării conexiunilor dintre agricultură și dezvoltarea rurală, acestea sunt 
totuși departe de a avea o abordare unitară. De asemenea, se constată adesea o lipsă de 
coerență în ceea ce privește modul în care obiectivele formulate se regăsesc printre 
priorități/obiective și măsuri. 

 Nu s-a constatat decât un grad redus de complementaritate între programele de dezvoltare 
locală și alte programe finanțate (la nivelul UE, la cel național și la cel regional), ceea ce face 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777231-BED8-38DA-51C3-743505D773B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777231-BED8-38DA-51C3-743505D773B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=187776CD-91E7-C491-437A-EB95F93BCE0C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=187776CD-91E7-C491-437A-EB95F93BCE0C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777AFD-A066-B4FF-D3A3-F3C13E97BE7F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777AFD-A066-B4FF-D3A3-F3C13E97BE7F
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/typologies-and-targeting/ro/typologies-and-targeting_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/typologies-and-targeting/ro/typologies-and-targeting_ro.cfm
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dificilă integrarea completă a utilizării resurselor financiare disponibile în zonele rurale. 
Politicile de dezvoltare rurală ar trebui să se concentreze asupra dezvoltării și facilitării unor 
răspunsuri mai integrate la provocările complexe cu care se confruntă majoritatea zonelor, 
în special pentru o exploatare mai eficientă a relației dintre sectoarele economice din 
amonte și cele din aval. 

 Pentru a se îmbunătăți punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală, criteriile de 
selecție a măsurilor ar putea fi modificate astfel încât să recunoască explicit conexiunile 
dintre agricultură și alte sectoare. De exemplu, două opțiuni de luat în considerare în acest 
sens sunt alocarea unor punctaje ridicate pentru proiectele de diversificare economică ce se 
angajează să stabilească legături cu activitatea agricolă locală – acolo unde pot fi generate 
efecte clare de multiplicare (de exemplu, noi locuri de muncă, creșterea veniturilor etc.) – 
sau o mai bună vizare a obiectivelor de mediu. Elaborarea proiectelor ar putea fi 
îmbunătățită printr-o alocare mai eficientă a suportului tehnic pentru potențialii investitori, 
în vederea îmbunătățirii viabilității proiectului și a conexiunilor sale cu agricultura locală, iar 
acolo unde este posibil ar putea fi introdusă, de asemenea, obligația de prezentare a unui 
plan de marketing. 

 
Rapoarte principale 
 

 Grupul de lucru tematic 2 – Selecția regiunilor și rezultatele inițiale ale analizei intrări/ieșiri 
[PDF ] 

 Grupul de lucru tematic 2 - Rezumatul constatărilor inițiale ale analizei intrări/ieșiri și ale 
analizelor regionale [PDF ] 

 Grupul de lucru tematic 2 - Rezultatele finale ale analizei intrări/ieșiri și cercetarea calitativă 
suplimentară în regiunile selectate [PDF ] 

 Grupul de lucru tematic 2 - Analiza cadrului de gestionare a programului și analiza proiectelor 
din regiunile selectate [PDF ]  

o Anexa 1 – Chestionarele administrate în 6 regiuni [PDF ] 
o Anexa 2 – Exemple de proiecte [PDF ] 

 Grupul de lucru tematic 2 - Raport final [PDF ] 
 Pliantul Grupului de lucru tematic 2 [PDF ] 
 Lucrarea „Înțelegerea politicii prin prisma studiilor recente” oferă o privire de ansamblu 

asupra principalelor constatări din raportul final, bazată, de asemenea, pe o recapitulare a 
celor mai importante rapoarte de cercetare publicate deja în materie [PDF ] 

 
Informații suplimentare, cum ar fi articole și studii de caz, pot fi consultate accesând această pagină 
web. 
 
1.4.3. Furnizarea de bunuri publice 
 
Bunurile și serviciile publice sunt accesibile tuturor și pot fi folosite în comun. Astfel de bunuri și 
servicii, prin definiție, nu sunt furnizate, de regulă, prin mecanisme de piață. Exemple de bunuri 
publice care sunt rezultatul agriculturii includ: biodiversitatea terenurilor agricole, peisajele și 
resursele naturale precum apa și solul. De asemenea, agricultura are o influență asupra bunurilor 
publice economice sau sociale, cum ar fi dezvoltarea unor comunități rurale dinamice și prospere. 
În prezent, datorită schimbărilor tehnice și tehnologice majore din agricultură (care implică 
intensificarea utilizării terenurilor și abandonarea terenurilor agricole marginale), furnizarea de 
bunuri publice nu mai poate fi considerată de la sine înțeleasă. Este nevoie de acțiune politică pentru 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EDFFD0-E551-D15A-990F-98374D4BAA42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE01A8-E719-F85B-1D36-29C9581638F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE03E6-E1D2-D11E-66FF-12BF5E99455E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE091A-93E0-9749-01FD-4A336EF5C33E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE0598-E4C4-0D97-9208-6505534A280C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE074E-B2EC-22E7-7EFE-40F45A6ECF71
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1C294B23-DDA5-E243-A0E0-DD6E75D98528
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D43CAB44-C564-87B4-810E-A7B24D0BF763
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D43CAB44-C564-87B4-810E-A7B24D0BF763
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F5D6D1-D129-54D4-C51B-8F7F111A2EF5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F5D6D1-D129-54D4-C51B-8F7F111A2EF5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F9C896-A874-2951-0408-4E459C03F4BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F9C896-A874-2951-0408-4E459C03F4BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3AE81EE-DCCB-D1C0-200F-4A0CA72525E7
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/agriculture-and-rural-economy/ro/agriculture-and-rural-economy_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/agriculture-and-rural-economy/ro/agriculture-and-rural-economy_ro.cfm
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a se contracara astfel de evoluții și pentru a se evita, de exemplu, declinul continuu al multor specii 
și habitate, deficitul de apă, incendiile forestiere, eroziunea solului, precum și exodul populației 
rurale către centrele urbane. 
Din acest punct de vedere, politicile agricole și de dezvoltare rurală au un potențial important de a 
contribui la furnizarea de bunuri publice, fapt de care publicul larg devine conștient într-o măsură 
din ce în ce mai mare. 
 
Grupul de lucru tematic 3 (GLT3), responsabil cu „Bunurile publice și intervenția publică”, a fost 
constituit la începutul anului 2009 pentru a se ocupa de problematica bunurilor publice și a examina 
modul în care politica de dezvoltare rurală a UE contribuie la această temă. Grupul de lucru tematic 
3, alcătuit din experți naționali și reprezentanți ai ONG-urilor și prezidat de Comisia Europeană 
(Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală – DG AGRI), a beneficiat de susținere din partea 
experților științifici, prin munca de analiză desfășurată de aceștia. 
 
În decembrie 2010, a avut loc un seminar în cadrul căruia au fost formulate concluziile finale. Scopul 
seminarului a fost de a prezenta rezultatele analizei unui grup mai mare de părți interesate și de a 
clarifica noțiunea de bunuri publice pentru un public mai larg. Seminarul a demonstrat, de 
asemenea, capacitatea cadrului conceptual al bunurilor publice de a oferi o bază comună pentru 
discuțiile despre PAC și despre dezvoltarea rurală. 
 
Constatări 
 

 Dezvoltarea rurală, ca parte a politicii agricole comune, oferă o gamă de măsuri eficace de 
încurajare a aplicării unor sisteme agricole solide din punctul de vedere al mediului, precum 
și practici de gestionare și investiții favorabile furnizării de bunuri publice. 

 Unele dintre măsurile respective, în special măsurile de agromediu, conduc la efecte de 
propagare pozitive asupra activităților rurale, stimulând angajările, turismul și producția de 
produse cu valoare adăugată. 

 Dezvoltarea de competențe și cunoștințe pentru managerii din agricultură, cum ar fi formarea 
în legătură cu tehnicile de management de mediu sau consilierea în ceea ce privește 
utilizarea sustenabilă a resurselor, s-au dovedit a fi eficace în generarea de modificări 
comportamentale. 

 Este necesară grija în conceperea măsurilor, care trebuie alese și aplicate în conformitate cu 
nevoile locale. Cu scopul de a se asigura o aplicare transparentă, eficace și eficientă a 
măsurilor respective, este necesar să existe un sistem funcțional de monitorizare și evaluare. 

 Cea mai remarcabilă măsură de politică ce contribuie la furnizarea de bunuri publice de mediu 
în agricultură este măsura de agromediu, care încurajează serviciile de mediu și utilizarea 
unor practici agricole ecologice. Succesul măsurii rezultă din flexibilitatea sa și din faptul că 
poate fi concepută în funcție de nevoile locale. 

 
Rapoarte principale 
 

 Grupul de lucru tematic 3 - Raport de situație – noiembrie 2010 [PDF PDF ] 
 Grupul de lucru tematic 3 Cadru conceptual [PDF ] 
 Grupul de lucru tematic 3 Raport final [PDF ] 
 Pliantul Grupului de lucru tematic 3 [PDF ] 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/public-goods-seminar/en/public-good-seminar_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BD71D-BD8A-ACEE-A64D-56E0B220D4B9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BD8EA-A4CB-C498-1375-8C96A9AC9738
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BDAAE-0BDA-C671-41E7-31CED794278A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44F5AC8-F0D1-373F-E090-B782D2D22384
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44F5AC8-F0D1-373F-E090-B782D2D22384
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8302E24B-FCCE-CBDE-27AF-97CBBAB09B4F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8302E24B-FCCE-CBDE-27AF-97CBBAB09B4F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=830692A4-E6B0-BA9D-AA24-64AEB970BCCB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=830692A4-E6B0-BA9D-AA24-64AEB970BCCB
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 Raportul de sinteză, deși „tehnic” din punctul de vedere al conținutului, se adresează 
publicului țintă cu scopul de a prezenta constatările Grupului de lucru tematic 3 într-un mod 
mai concis și mai practic [PDF ]. 

 
Informații suplimentare, cum ar fi articole și studii de caz, pot fi consultate accesând această pagină 
web. 
 
1.4.4. Mecanisme de punere în aplicare 
 
Politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene este aplicată împreună de către Comisia Europeană 
și statele membre. Comisia este responsabilă cu aprobarea programelor de dezvoltare rurală (PDR), 
precum și cu asigurarea unei gestionări financiare solide a fondurilor UE. Statele membre stabilesc 
procedurile legale și administrative naționale pentru a asigura utilizarea corectă a bugetului UE de 
care dispun.  
Punerea în aplicare de zi cu zi a politicii este responsabilitatea autorităților naționale. Punerea în 
aplicare a programelor de dezvoltare rurală poate fi delegată mai departe către nivelurile regionale 
sau sub-regionale. Prin urmare, gestionarea și aplicarea politicii de dezvoltare rurală au loc la niveluri 
diferite și prezintă un grad ridicat de variabilitate între țări. Mecanismele de aplicare pot fi 
considerate setul de procese și proceduri care asigură realizarea, prin acțiuni concrete la fața locului, 
a obiectivelor politicii. 
 
Grupul de lucru tematic 4 a fost constituit pentru a contribui la asigurarea faptului că politica de 
dezvoltare rurală a UE are cel mai eficient și eficace sistem de aplicare posibil. Mandatul grupului 
constă în analiza experienței de punere în aplicare a programelor în UE și în identificarea aspectelor 
care funcționează bine, a celor care ar putea necesita îmbunătățiri, precum și a îmbunătățirilor 
concrete care pot fi aduse. 
Grupul de lucru a examinat varietatea mecanismelor de aplicare folosite pentru diferitele stadii ale 
ciclului de programare și de-a lungul întregului lanț de aplicare (nivelul UE, cel național, cel regional, 
cel sub-regional și cel al beneficiarilor): 

 abordarea strategică și vizarea specificităților;  
 procesul de programare și aspectele financiare;  
 proceduri de punere în aplicare și structură organizatorică (inclusiv aspecte specifice, cum ar 

fi: LEADER, monitorizare și evaluare, controale);  
 funcționare principiului parteneriatului;  
 asigurarea complementarității și a coordonării cu alte politici ale UE.  

 
Constatări 
 
Constatările grupului de lucru au fost sintetizate într-un raport final care include un rezumat al 
studiilor de caz organizate în funcție de temă, un număr de practici pozitive de punere în aplicare 
instituite în întreaga UE și concluzii care identifică șase domenii posibile de îmbunătățire a punerii în 
aplicare a politicii UE de dezvoltare rurală, și anume: 

 o mai bună concentrare asupra scopurilor politicii și consolidarea coerenței de-a lungul 
lanțului de punere în aplicare. 

 propunerea unor măsuri mai simple și mai puțin numeroase, precum și o mai mare flexibilitate 
în utilizarea acestora.  

 conceperea și aplicarea unor condiții specifice pentru LEADER. 
 îmbunătățirea normelor de punere în aplicare (inclusiv privind cererile și controalele). 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BDCC4-D168-397D-E38B-5C92A88281BD
http://enrd.ec.europa.eu/themes/public-goods/ro/public-goods_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/public-goods/ro/public-goods_ro.cfm
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 îmbunătățirea în continuare a monitorizării și evaluării ca instrument de susținere în 
conceperea și aplicarea politicii. 

 îmbunătățirea coordonării și a schimbului de informații. 
 
Rezultatele și concluziile grupului de lucru au fost luate în discuție în cadrul seminarului REDR cu 
tema „Îmbunătățirea aplicării programelor de dezvoltare rurală din UE”, care a avut loc la Bruxelles, 
la 9 decembrie 2011. 
 
Rapoarte principale 
 

 Raport final [PDF ] 
 Raport final – Rezumat și concluzii [PDF ] 
 Pliantul Grupului de lucru tematic 4 [PDF ] 

 
Informații suplimentare, cum ar fi articole și studii de caz, pot fi găsite accesând această pagină web. 
 
1.4.5. LEADER  
 
LEADER („Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale” sau „Legături între acțiunile 
de dezvoltare a economiei rurale”) este o metodă de dezvoltare locală care oferă actorilor locali 
posibilitatea de a dezvolta o zonă prin folosirea potențialului său de dezvoltare endogen. Abordarea 
LEADER a fost una dintre cele patru axe ale politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 
și stă la baza activității analitice a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală. Puteți consulta 
secțiunea LEADER aici.  
 
 
1.5. Politica agricolă comună spre 2020 
 
Politica de dezvoltare rurală a UE evoluează constant pentru a putea răspunde provocărilor 
emergente în zonele rurale. Cel mai recent proces de reformă, care se alătură procesului mai amplu 
de reformare a politicii agricole comune a UE (PAC), a fost finalizat înainte de sfârșitul anului 2013 
prin aprobarea actelor legislative de bază pentru perioada 2014-2020. Această secțiune prezintă 
contribuțiile la dezbaterea publică privind modelarea politicii agricole comune a UE după 2013, care 
a fost promovată de Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene. De 
asemenea, secțiunea include informații relevante privind programarea în domeniul dezvoltării rurale 
pentru perioada 2014-2020. 
 
 Înainte de stabilirea orientărilor de politică inițiale pentru noua politică agricolă comună la 12 aprilie 
2010, Dacian Cioloș, comisarul european responsabil cu agricultura și dezvoltarea rurală, a lansat o 
dezbatere publică asupra viitorului politicii agricole comune, fiind invitați să participe toți cetățenii 
UE și toate organizațiile interesate. Pentru a lansa dezbaterea, Comisia Europeană a propus 
următoarele întrebări despre dezvoltarea rurală: 

1. Care ar trebui să fie obiectivele viitoarei politicii de dezvoltare rurală? 
2. Cum poate crește eficacitatea instrumentelor de politică? 
3. Cum poate fi îmbunătățită gestionarea politicii? 

 
La 14 aprilie 2010, a fost organizată o reuniune extraordinară a Comitetului de Coordonare al Rețelei 
europene pentru dezvoltare rurală, în cadrul căreia membrii comitetului au fost invitați să lanseze 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44FCDEB-C1DC-3F8B-8EDE-B5C89302360C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D450D292-9263-7B19-5F56-787AC28DDC5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432517-C3F5-EE16-D33C-54C9A3F2EA97
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432517-C3F5-EE16-D33C-54C9A3F2EA97
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B4327DE-C342-28EB-475D-C892E4133C80
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B4327DE-C342-28EB-475D-C892E4133C80
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432C97-DAA0-A478-D96E-11890F079CE0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432C97-DAA0-A478-D96E-11890F079CE0
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/delivery-mechanisms/ro/delivery-mechanisms_ro.cfm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:RO:HTML


 

22 
 

dezbaterea publică asupra politicii agricole comune în țările/organizațiile lor. Membrii au fost invitați 
să-și trimită contribuțiile până la 3 iunie 2010. Pentru a citi contribuțiile fiecărui stat, precum și o 
sinteză a contribuțiilor, faceți clic aici. 
Pe baza rezultatelor dezbaterii, la 18 noiembrie 2010 Comisia Europeană a emis o comunicare cu 
titlul „Politica agricolă comună spre 2020”, în care sunt enunțate opțiuni pentru o viitoare politică 
agricolă comună. 
 
La 12 octombrie 2011, Comisia a prezentat un set de propuneri legislative pentru perioada 2014-
2020. 
Propunerile au inclus un proiect de regulament care reglementează sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Această nouă propunere 
privind FEADR se bazează pe fundamentele politicii de dezvoltare rurală din cadrul politicii agricole 
comune și respectă îndeaproape Strategia Europa 2020 pentru creștere. 
Ca urmare a consultărilor și a acordului politic între Comisia Europeană, statele membre ale UE (în 
Consiliu) și Parlamentul European, cele patru  regulamente de bază ale politicii agricole comune 
reformate au fost aprobate și publicate în decembrie 2013. 
 
Pentru informații suplimentare despre dezbaterea publică, vă rugăm să accesați următoarele link-
uri: 

 Discursul comisarului Cioloș despre „Viitorul politicii agricole europene – Chemare la 
dezbatere publică”, aprilie 2010 [PDF   ] 

 Întrebări legate de aspecte ale dezvoltării rurale [PDF  ] 
 Prezentarea Comitetului de Coordonare al Rețelei europene pentru dezvoltare rurală cu 

privire la dezbaterea publică asupra politicii agricole comune după 2013, aprilie 2010 
[PDF  ] 

 O sinteză a contribuțiilor primite prin intermediul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală 
(13 iulie 2010) [PDF  ] 

 
Pentru mai multe informații privind procesul de reformare a politicii agricole comune pentru 
perioada 2014-2020, inclusiv privind dezbaterea mai amplă asupra politicii agricole comune, vă 
rugăm să consultați pagina oficială a Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul 
Comisiei Europene. 
 
1.5.1. Dezvoltarea rurală în perioada 2014-2020 
 
Portalul pentru dezvoltare rurală al Rețelei europene pentru dezvoltare rurală este o punte între 
perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020. Acesta se bazează pe experiențe și cunoștințe 
din trecut, pentru a ghida elaborarea și punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
viitoare. Conținutul acestei resurse este redat aici în întregime (cu excepția știrilor și a celor mai 
recente evenimente); dacă doriți să consultați portalul în limba engleză, următorul ghid vă ajută să 
utilizați interfața [PDF ]. 
 

 Privire de ansamblu asupra politicii pentru perioada 2014-2020 
o Priorități ale dezvoltării rurale 

 Transferul de cunoștințe 
 Competitivitate 
 Lanțul alimentar 
 Ecosisteme 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/debate-contributions-from-ms/en/debate-contributions-from-ms_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/155_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D2942C-A756-6122-2861-C960D4DAF5E6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D296FC-93C1-C986-9BC6-5A42225D22B1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D29DE1-E0D6-D907-6F3A-7320F8F14A01
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D29B5B-91EF-9DD5-51E6-E428CBC834C1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=DAB81B97-9E9B-F50F-6F18-C76EBF6B1A4A
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/rural-development-gateway-user-guide_en.pdf
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 Eficiența utilizării resurselor 
 Incluziunea socială 

 Legislație și orientări 

 Planificarea programelor de dezvoltare rurală 

 Punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 

 Învățăminte din perioada 2007-2013 
o Programare și punere în aplicare 
o Transfer de cunoștințe și inovare 
o Antreprenoriatul rural 
o Instrumente financiare 
o Lanțul alimentar 
o Mediul și schimbările climatice 
o Incluziune socială 
o Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, LEADER, cooperarea 

transnațională 
o Rețeaua de dezvoltare rurală 
o Monitorizare și evaluare 

 Monitorizare și evaluare 

 Rețeaua de dezvoltare rurală 

 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

 Țări candidate și potențial candidate 
 
 
Privire de ansamblu asupra politicii pentru perioada 2014-2020 
 
Potrivit Strategiei Europa 2020, creșterea economică viitoare ar trebui să fie inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Strategia se concentrează asupra a cinci ținte ambițioase privind ocuparea 
forței de muncă, inovarea, educația, reducerea sărăciei și energia/clima, pentru care stabilește 
obiective specifice principale. 
În conformitate cu Strategia Europa 2020 și cu obiectivele globale ale politicii agricole comune 
(Comunicarea Comisiei Europene privind politica agricolă comună spre 2020 [PDF ]), pot fi 
identificate trei obiective strategice pe termen lung pentru politica de dezvoltare rurală a UE în 
perioada 2014-2020: 

 creșterea competitivității agriculturii; 
 gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiuni climatice; și 
 o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale. 

 
În vederea gestionării politicii de dezvoltare rurală prin programe de dezvoltare rurală (PDR-uri), 
aceste obiective generale sunt detaliate prin intermediul a 6 priorități, explicate pe larg în 
continuare: 
 

1. Favorizarea transferului de cunoștințe în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale 
2. Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității fermei 
3. Promovarea organizării lanțului alimentar si a gestionării riscurilor în agricultură 
4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și de 

silvicultură 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_ro.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/rdp-programming/com2010_0672en01.pdf
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5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier 

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 
 
La rândul său, fiecare prioritate din cadrul programelor de dezvoltare rurală identifică domenii 
specifice de intervenție (domenii de interes). Prioritățile programelor de dezvoltare rurală și 
domeniile de interes oferă baza pentru programarea și punerea în aplicare a sprijinului din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) destinat zonelor rurale ale UE. Alături de FEADR, 
mai multe fonduri UE oferă sprijin suplimentar pentru zonele rurale, și anume: Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC) și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).  
Pentru a oferi o mai mare valoare adăugată la nivel european și pentru a maximiza sinergiile, în 
perioada 2014-2020 toate fondurile structurale și de investiții europene (fonduri SIE) își vor 
concentra sprijinul în vederea atingerii obiectivelor principale ale Strategiei UE 2020 și vor fi 
coordonate printr-un cadru strategic comun (CSC). 
 
Dispozițiile comune referitoare la fondurile structurale (a se vedea  actele legislative de bază privind 
fondurile structurale și de investiții europene – SIE pentru perioada 2014-2020) reunesc toate 
fondurile structurale și de investiții europene într-un cadru legislativ comun, armonizând și 
simplificând normele acolo unde este posibil și adecvat. Sunt definite 11 obiective tematice [PDF ] 
care reflectă prioritățile Strategiei UE 2020. Un contract de parteneriat va reflecta abordarea 
strategică comună a UE pentru fiecare stat membru, stabilind modul de coordonare a diferitelor 
politici și de utilizare corespunzătoare a fondurilor structurale și de investiții europene (informații 
suplimentare cu privire la contractele de parteneriat – sau acordurile de parteneriat – pot fi 
consultate aici). 
 

Strategia Europa 2020 
Cadrul strategic comun (CSC) 

reglementează Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

(FEPAM) și reflectă Strategia UE 2020 prin obiective tematice comune care trebuie abordate prin acțiuni cheie pentru 
fiecare fond 

Contractul de parteneriat 
Document național care evidențiază utilizarea prevăzută a fondurilor pentru realizarea obiectivelor Strategiei UE 2020 

 
Politica de dezvoltare rurală: FEADR 

Alte fonduri structurale și de investiții europene (FEDR, 
FSE, FC, FEPAM) 

Inovare, mediu și schimbări climatice 
ca obiective transversale 

6 priorități 

1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 
agricultură, în silvicultură și în zonele rurale 

4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor 
care depind de agricultură și silvicultură 

2. Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură 
și creșterea viabilității fermei 

5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier 

3. Promovarea organizării lanțului alimentar și a gestionării 
riscurilor în agricultură 

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

 

Program(e) de dezvoltare rurală 
 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_ro.cfm#4
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/RDG_Policy-Overview.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/rdp-planning/en/rdp-planning_en.cfm
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În acest cadru, politica de dezvoltare rurală își va păstra identitatea distinctă și va funcționa în 
temeiul unui regulament specific [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală [PDF ]] și al unor dispoziții financiare și de gestionare comune pentru politica 
agricolă comună în ansamblu [Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 referitor la aspectele „orizontale” 
ale politicii agricole comune, cum ar fi finanțarea și controalele [PDF ]]. 
 
(Informații suplimentare cu privire la politica agricolă comună pentru perioada 2014-2020 se găsesc 
în secțiunea PAC spre 2020) 

 
 
Priorități ale dezvoltării rurale 
 
1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale 
 
Scurtă prezentare a priorității 
 
Cunoștințele, competențele și inovarea reprezintă baza indispensabilă a dezvoltării rurale. 
Dezvoltarea rurală are un istoric îndelungat de stimulare a inovării. 
Favorizarea transferului de cunoștințe și a inovării este o prioritate transversală pentru perioada de 
programare 2014-2020. Măsurile privind transferul de cunoștințe sau investițiile au fost programate 
de către statele membre cu scopul de a încuraja inovarea și vor rămâne disponibile pentru perioada 
2014-2020. Parteneriatul european pentru inovare (PEI) „Productivitatea și durabilitatea 
agriculturii” este principalul element nou stabilit pentru interconectarea politicilor existente, 
favorizarea cooperării între parteneri și construirea de legături între cercetători și întreprinderile din 
mediul rural. 
Pentru mai multe informații cu privire la prioritățile dezvoltării rurale, faceți clic aici [PDF ] 
 
Domenii de intervenție 
 

1. Încurajarea inovării și a bazei de cunoștințe în zonele rurale. 
2. Consolidarea legăturilor dintre cercetare și inovare în agricultură și în silvicultură. 
3. Favorizarea învățării continue și a formării profesionale în sectorul agriculturii și în cel al 

silviculturii. 
 
Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Link-uri către activitatea relevantă a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală care oferă o mai 
bună înțelegere a modului în care trebuie sprijinite transferul de cunoștințe și inovarea prin 
programarea și punerea în aplicare eficace a programelor de dezvoltare rurală.  

 Revista rurală nr. 16: Transferul de cunoștințe și inovarea în cadrul politicii de dezvoltare 
rurală (mai 2013) [PDF ] Acest număr al Revistei rurale a UE oferă un instantaneu al 
înțelegerii actuale a inovării în dezvoltarea rurală și o privire asupra viitoarelor provocări și 
oportunități. Acesta urmărește să permită înțelegerea și să sprijine integrarea schimbului de 
cunoștințe și a inovării în politica de dezvoltare rurală viitoare. 

 Portalul pentru transfer de cunoștințe și inovare este o resursă care oferă o varietate de 
informații privind instituțiile, exemple de proiecte și inițiativele care promovează transferul 
de cunoștințe și inovarea în zonele rurale. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:ro:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
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 Rezultatele grupului de reflecție al Rețelei europene pentru dezvoltare rurală care a 
investigat modul în care pot fi promovate transferul de cunoștințe și inovarea în cadrul 
programelor de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 sunt prezentate în 
următoarele documente: 

o Faza I: raportul [PDF ] și rezumatul [PDF ] ilustrează constatările primei etape 
de lucru (iulie-decembrie 2012). De asemenea, există două anexe separate: 

 Anexa 1 – Colecție de exemple în sprijinul transferului de cunoștințe și al 
inovării [PDF ]; 

 Anexa 2 – Document de referință [PDF ] 
o Faza II: raportul rezumă constatările celei de-a doua faze de lucru (februarie-iunie 

2013): 
 Raportul privind brokerajul inovațional [PDF ] și Anexa 2 privind 

materialele de studiu și informațiile asupra actorilor care sprijină inovarea 
[PDF ] 

 Raport privind grupurile operaționale din cadrul parteneriatului european 
pentru inovare [PDF ] 

 Revista rurală nr. 2: Creativitate și inovare în dezvoltarea rurală a UE (decembrie 2009) 
[PDF ]. Acest număr al Revistei rurale a UE prezintă câteva dintre 
diferitele tipuri de inovare și creativitate existente în zonele rurale ale UE. 

 
Pregătire pentru perioada 2014-2020 
 
Link-uri către resurse din UE și din statele membre pentru a sprijini programarea și punerea în 
aplicare a priorităților de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020. 

 Document de orientare pentru punerea în aplicare a parteneriatului european pentru 
inovare în cadrul programelor de dezvoltare rurală (proiect iulie 2013), DG Agricultură și 
Dezvoltare Rurală 

 Parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii” 
 Seminarul „Programarea inovării: Cum să utilizăm setul de instrumente pentru dezvoltare 

rurală în modul cel mai eficient pentru punerea în aplicare a parteneriatului european 
pentru inovare”, Madrid, 26-27 iunie 2013 

 Proceduri și prezentări de la conferința dedicată transferului de cunoștințe organizată de 
Teagasc în 2013, Dublin, 12, 13 și 14 iunie 2013 

 Conferința „Parteneriatul european pentru inovare «Productivitatea și durabilitatea 
agriculturii» - Priorități și mecanisme de punere în aplicare” , Bruxelles, 19 noiembrie 2012  

 Conferința „Creșterea inovării și realizarea cercetării în agricultura UE”, Bruxelles, 7 martie 
2012 

 
Exemple de punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
 
Exemple relevante de proiecte FEADR (de exemplu, în materie de servicii de consiliere, transfer de 
cunoștințe sau inovare), studii de caz relevante și relatări cu privire la punerea în aplicare cu succes a 
programelor de dezvoltare rurală se găsesc în acest fișier Excel care poate fi descărcat. 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/A_FG_KTI_Phase_1_Report_FINAL_DRAFT_April_2013.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_1_summary_April_2013.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B16C6E54-95D9-07B8-6EC1-4CA9D6E42519
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7A36EA9A-03CA-AFA0-EC76-22AA52DCB672
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Separate_Annex_II.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_OG_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0826A911-CF29-F4B9-93D6-A6C407B2BE63
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://www.teagasc.ie/publications/view_publication.aspx?PublicationID=2629
http://www.teagasc.ie/publications/view_publication.aspx?PublicationID=2629
http://ec.europa.eu/agriculture/events/conference-eip-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/conference-eip-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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2. Competitivitate – Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 
viabilității fermei 
 
Scurtă prezentare a priorității 
 
Având în vedere diferitele forțe care amenință veniturile fermelor, toți fermierii ar trebui să se 
străduiască să devină mai competitivi. În unele cazuri, este necesară restructurarea. Având în vedere 
faptul că doar șase la sută dintre administratorii de ferme au vârste sub 35 de ani, mai mulți tineri 
trebuie să fie încurajați să își îndrepte energia și ideile înspre sectorul agricol. 
 
Domenii de intervenție 
 

1. Facilitarea restructurării fermelor care întâmpină probleme structurale majore (în special a 
fermelor cu un grad redus de participare pe piață sau a fermelor orientate către piață active 
în anumite sectoare sau a fermelor care au nevoie de diversificare agricolă). 

2. Facilitarea unei structuri de vârstă echilibrate în sectorul agricol. 
 
Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Link-uri către activitatea relevantă a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală oferind o mai bună 
înțelegere a modului în care ar trebui sprijinită competitivitatea prin programarea și punerea în 
aplicare eficace a programelor de dezvoltare rurală. 

 Revista rurală nr. 5: Creșterea competitivității sectoarelor agricol, agroalimentar și forestier 
în UE [PDF ] se concentrează pe sprijinirea agriculturii, a silviculturii și a 
industriilor agroalimentare din UE, îmbinând competitivitatea și multifuncționalitatea. 

 Produse alimentare locale și lanțuri scurte de aprovizionare – pagină introductivă la această 
temă, cu link-uri relevante către acțiuni ale UE privind promovarea produselor agricole, 
studii și exemple de proiecte. 

 Revista rurală nr. 12: Produse alimentare locale și lanțuri scurte de aprovizionare 
[PDF ] ilustrează modul în care programele de dezvoltare rurală 
contribuie la promovarea producției alimentare locale și a lanțurilor scurte de aprovizionare. 

 Biblioteca de antreprenoriat rural oferă materiale și exemple de proiecte în materie de 
lanțuri scurte de aprovizionare 

 Broșura proiectelor FEADR în sectorul alimentar [PDF ] prezintă exemple 
care demonstrează numeroasele beneficii obținute de statele membre din activitatea de 
dezvoltare rurală în domeniul alimentar în cadrul politicii agricole comune. 

 Portalul pentru tineret și tinerii fermieri oferă informații și resurse relevante cu privire la 
sprijinul oferit tinerilor fermieri și tineretului din zonele rurale ale UE. În special, „Inițiativa 
tematică pentru tineret” a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală urmărește 
identificarea unor modalități de îmbunătățire a sprijinului acordat proiectelor dedicate 
tinerilor în cadrul programelor de dezvoltare rurală. 

 Broșura proiectelor FEADR dedicate tinerilor fermieri și tineretului din mediul rural european 
[PDF ] oferă o selecție a unor exemple de proiecte care arată modul în care FEADR poate 
ajuta la crearea de oportunități de dezvoltare pentru tinerii fermieri și pentru tineret în 
zonele rurale ale UE. 

 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976FAB0E-EEC5-439A-03A8-DCD6D3584B2B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976FAB0E-EEC5-439A-03A8-DCD6D3584B2B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118


 

28 
 

Exemple de punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
 
Exemple relevante de proiecte FEADR (de exemplu, în materie de competitivitate, tineri fermieri sau 
calitatea produselor agricole), studii de caz relevante și relatări cu privire la punerea în aplicare cu 
succes a programelor de dezvoltare rurală se găsesc în acest fișier Excel care poate fi descărcat. 
 
 
3. Lanțul alimentar – Promovarea organizării lanțului alimentar și a gestionării riscurilor în 
agricultură 
 
Scurtă prezentare a priorității 
 
Când poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente este relativ slabă, aceștia ar putea 
obține anumite beneficii dacă s-ar organiza mai bine pentru a îmbunătăți oportunitățile de obținere 
a veniturilor. O posibilitate în acest sens o oferă piețele locale și lanțurile scurte de aprovizionare. 
Sunt necesare instrumente de gestionare a riscurilor pentru a sprijini fermierii să facă față mai bine 
incertitudinii create de problemele legate de vreme, de bolile animalelor și de volatilitatea pieței. 
 
Domenii de intervenție  

1. O mai bună integrare a producătorilor primari în lanțul alimentar cu ajutorul sistemelor de 
calitate, promovarea pe piețele locale și lanțuri scurte de aprovizionare, grupuri de 
producători și organizații interprofesionale. 

2. Sprijinirea gestionării riscurilor în ferme. 
 
Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Link-uri către activitatea relevantă a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală oferind o mai bună 
înțelegere a modului în care ar trebui sprijinite organizarea lanțului alimentar și gestionarea 
riscurilor prin eficientizarea programării și punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală. 

 Produse alimentare locale și lanțul scurt de aprovizionare este o pagină introductivă la 
această temă care oferă link-uri relevante către acțiuni, studii și exemple de proiecte ale UE 
privind facilitarea lanțurilor scurte de aprovizionare și promovarea produselor agricole 
locale. 

 Revista rurală nr. 12: Produse alimentare locale și lanțuri scurte de aprovizionare 
[PDF ] ilustrează modul în care programele de dezvoltare rurală 
contribuie la promovarea producției alimentare locale și a lanțurilor scurte de aprovizionare. 

 Biblioteca de antreprenoriat rural oferă materiale și exemple de proiecte legate de lanțurile 
scurte de aprovizionare 

 Atelierul Comitetului de Coordonare privind instrumentele financiare a fost organizat pentru 
a contribui la creșterea sensibilizării în rândul actorilor implicați în dezvoltare rurală în ceea 
ce privește oportunitățile și considerentele implicate în crearea și utilizarea instrumentelor 
financiare în cadrul programelor de dezvoltare rurală în următoarea perioadă de programare 
(2014-2020). 

 Broșura proiectelor FEADR în sectorul alimentar [PDF ] prezintă exemple 
care demonstrează numeroasele beneficii obținute de statele membre din activitatea de 
dezvoltare rurală în domeniul alimentar în cadrul politicii agricole comune. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
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 Revista rurală nr. 13: Instrumente financiare ale dezvoltării rurale: Noi oportunități de 
abordare a crizei economice (octombrie 2012)[PDF ] prezintă oportunități, experiențe și 
provocări pentru punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE. 

 Secțiunea Finanțarea mediului rural oferă informații despre activitatea grupului operativ 
pentru finanțarea mediului rural, organizat în cadrul inițiativei tematice a RRN privind 
antreprenoriatul rural. 

 Biblioteca de antreprenoriat rural care oferă materiale și exemple de proiecte în materie 
de instrumente de finanțare locală. 

 
Pregătire pentru perioada 2014-2020 
 
Link-uri către resurse din UE și din statele membre pentru a sprijini programarea și punerea în 
aplicare a priorităților de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020. 

 Conferința privind agricultura locală și lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente a fost 
organizată de Comisia Europeană cu scopul de a identifica modul în care se poate răspunde 
mai bine nevoilor fermelor mici și modul în care pot fi concepute programe de sprijin pentru 
acestea în contextul reformei politicii agricole comune. 

 
Exemple de punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
 
Exemple relevante de proiecte FEADR (de exemplu, în materie de produse alimentare locale, 
gestionarea riscurilor și dezastre naturale), studii de caz relevante și relatări cu privire la punerea în 
aplicare cu succes a programelor de dezvoltare rurală se găsesc în acest fișier Excel care poate fi 
descărcat. 
 
 
4. Ecosisteme – Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și 
silvicultură 
 
Scurtă prezentare a priorității 
 
Presiunea asupra mediului este încă foarte puternică. De exemplu, doar 17 % dintre habitatele UE și 
11 % dintre ecosisteme sunt considerate a fi într-o stare favorabilă, surplusurile de nutrienți se 
mențin în unele corpuri de apă (în pofida progreselor înregistrate în cazul altora), iar 45 % dintre 
solurile din UE prezintă probleme de calitate. Aceste provocări trebuie abordate, iar contribuția 
pozitivă la mediu a agriculturii și a silviculturii ar trebui consolidată. 
 
Domenii de intervenție 
 

1. Refacerea și conservarea biodiversității (inclusiv în zonele NATURA 2000 și în zone de 
exploatare agricolă de mare valoare naturală) și starea peisajelor europene.  

2. Îmbunătățirea gestionării apelor. 
3. Îmbunătățirea gestionării solului. 

 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/331081/conference-on-local-agriculture-and-short-food-supply-chains
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Link-uri către activitatea relevantă a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală, activitate care oferă 
o mai bună înțelegere a modului de ameliorare a ecosistemelor prin eficientizarea programării și 
punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală. 

 Atelierul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală privind „Elaborare de calitate a măsurilor 
climatice și de mediu pentru programele de dezvoltare rurală 2014-2020” organizat de 
Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală ca parte a activităților pregătitoare pentru 
noua perioadă de programare 2014-2020. Rezultatele atelierului oferă informații în ceea ce 
privește evaluările eficace ale nevoilor și definirea priorităților; selectarea măsurilor, 
proiectare și punere în aplicare; furnizarea eficace a serviciilor de mediu. 

 Revista rurală nr. 15: Furnizarea de servicii de mediu cu ajutorul politicii de dezvoltare rurală 
(aprilie 2013)[PDF ] analizează modul în care politica de dezvoltare rurală sprijină 
furnizarea de servicii de mediu în zonele rurale ale UE. 

 Secțiunea Servicii de mediu oferă un link către pagina tematică a grupului de reflecție privind 
furnizarea serviciilor de mediu, care a identificat aspecte critice pentru furnizarea de servicii 
de mediu și a oferit o serie de recomandări pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
generației viitoare de programe de dezvoltare rurală (2014-2020). Rezumat al raportului 
grupului de reflecție [PDF      ] 

 Broșura proiectelor FEADR în favoarea serviciilor de mediu [PDF   ] se 
concentrează pe gama largă de diferite servicii de mediu care pot fi susținute prin FEADR, cu 
ajutorul sprijinului financiar disponibil pentru programele de dezvoltare rurală (PDR) ale 
statelor membre ale UE. 

 Secțiunea Bunuri publice și intervenție publică prezintă rezultatele și constatările grupului de 
lucru tematic relevant, explorând potențialul politicii de dezvoltare rurală de a contribui la 
furnizarea de bunuri publice în mediul rural prin agricultură, inclusiv prin biodiversitatea 
terenului agricol și prin resurse naturale precum apa și solurile. 

 Grupul de lucru tematic 4: Abordări colective ale schemelor de agromediu [PDF ] au 
discutat abordările colective existente ale contractelor de agromediu. 

 Broșura privind „Bunurile publice și intervenția publică în agricultură”: 
[PDF      ] se bazează pe lucrările Grupului tematic pentru bunuri publice 
care a dezbătut aspecte legate de bunurile publice și a analizat modul în care politica de 
dezvoltare rurală a UE contribuie la acestea. 

 Revista rurală nr. 7: Bunuri publice și dezvoltare rurală (martie 2011): 
[PDF      ] evaluează rolul politicilor UE din domeniul agriculturii și din cel al 
dezvoltării rurale în furnizarea de bunuri publice în zonele rurale de pe teritoriul întregii 
Europe. 

 Broșura proiectelor FEADR dedicate creșterii ecologice: [PDF      ] prezintă 
studii de caz asupra proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală ale UE care 
ilustrează și explică în practică modul în care zonele rurale ale Europei pot obține beneficii 
dacă dezvoltarea acestora este abordată sustenabil din punctul de vedere al mediului. 

 Studiul privind „Abordarea biodiversității și a conservării habitatelor prin măsuri aplicate în 
cadrul politicii agricole comune” examinează rolul politicii agricole comune în susținerea 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice conexe furnizate prin intermediul agriculturii și 
modul în care ar putea fi sporit în viitor acest rol pentru a contribui la realizarea obiectivelor 
UE în privința biodiversității. 

 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=875D2197-B61D-D700-8EE2-B21C04AB9B59
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=452270BE-920A-6AFB-FE5A-BD3F83C79C78
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522757B-C30D-CD06-1612-AA7F1537F801
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522784D-F57B-4E63-8882-F1C9F93502FA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227357-F6EC-039E-FFA7-805D1457C895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227AED-EB65-0E88-C0FF-9D706AF6572C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=26065290-F2AE-D77F-BDE0-4DF8472225BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B513B-C63B-8924-09AB-6569A7326F48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B435A-E065-B8AF-7D9B-C6A0BD071ADF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B4AF0-924B-6838-60E5-73EAA5F1ACE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B578C-C80B-AA63-F55D-77A7946710CE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B5DDD-9D73-6D02-92E2-3E22A5520D1F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C572-9D15-7C05-E557-4B38AC56F75F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CA7B-0584-EBF3-74DF-6E4CB601C1E4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C2C8-A44F-93C4-4A01-06F53A15664E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CCD6-959B-F7C1-6A8A-D790366E4D3C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C7D2-AD6C-00F4-827F-30032CAEB0AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CF3B-F0DC-1F96-5403-F940D8E03C9C
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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Exemple de punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
 
Exemple relevante de proiecte FEADR (de exemplu, în materie de biodiversitate, ecosisteme silvice 
sau ape subterane), studii de caz relevante și relatări cu privire la punerea în aplicare cu succes a 
programelor de dezvoltare rurală se găsesc în acest fișier Excel care poate fi descărcat. 
 
 
5. Utilizarea eficientă a resurselor – Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în 
sectorul agricol, în cel alimentar și în cel forestier 
 
Scurtă prezentare a priorității 
 
În toate sectoarele economice, pentru administrarea resurselor limitate este necesară o creștere 
inteligentă și durabilă. Agricultura trebuie să utilizeze apa și energia într-un mod mai eficient 
(fermele sunt responsabile pentru aproximativ 24 % din consumul total de apă la nivelul UE), 
reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră și sechestrând carbonul. Agricultura și alte 
sectoare rurale pot furniza materii prime esențiale pentru utilizarea în bioeconomie. 
 
Domenii de intervenție 
 

1. Creșterea eficienței în ceea ce privește utilizarea apei în agricultură. 
2. Creșterea eficienței în ceea ce privește utilizarea energiei în agricultură și în industria 

alimentară. 
3. Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 

deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare destinate bioeconomiei. 
4. Reducerea emisiilor de protoxid de azot și metan din agricultură. 
5. Stimularea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură. 

 
Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Link-uri către activitatea relevantă a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală care oferă o mai 
bună înțelegere a modului în care ar trebui să aibă loc tranziția la o economie cu emisii reduse de 
carbon și rezistentă la schimbările climatice prin eficientizarea programării și punerii în aplicare a 
programelor de dezvoltare rurală. 

 Atelierul Comitetului de Coordonare privind „Calitatea măsurilor climatice și de mediu 
pentru programele de dezvoltare rurală în perioada 2014-2020” a fost organizat de Rețeaua 
europeană pentru dezvoltare rurală ca parte a activităților pregătitoare pentru noua 
perioadă de programare 2014-2020. Constatările atelierului oferă informații în ceea ce 
privește evaluările eficiente ale nevoilor și definirea priorităților, selectarea măsurilor, 
concepere și punere în aplicare și furnizarea eficace a serviciilor de mediu. 

 Politici climatice oferă link-uri către procesul de examinare inițiat de Rețeaua europeană 
pentru dezvoltare rurală în 2010 pentru a identifica modul în care programele de dezvoltare 
rurală abordează subiectul schimbărilor climatice la nivel de stat membru. 

 Revista rurală nr. 4: Dezvoltarea rurală și schimbările climatice (mai 2010) 
[PDF      ] explică contribuția politicii de dezvoltare rurală la agenda 
politicilor climatice ale UE. 

 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=101A386E-C8C0-9369-8912-C42045DDE42D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95DCF-028F-9D22-4AC0-4227CF437672
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95970-CB05-AF48-16A5-19DCAAD02A73
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95488-A978-3E2C-E87F-EDDA0E1D6131
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE961F4-9791-1C38-D796-8C42DDBF61B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE966A0-9367-3B14-5D2F-1A5496A455D9
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Pregătire pentru perioada 2014-2020 
 
Link-uri către resurse din UE și din statele membre pentru a sprijini programarea și punerea în 
aplicare a priorităților de dezvoltare rurală în perioada 2014-2020. 

 Studiul OSCAR - Strategii optime pentru acțiunile legate de schimbările climatice în zonele 
rurale 

 
Exemple de punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
 
Exemple relevante de proiecte FEADR (de exemplu, în materie de impact asupra mediului, irigații sau 
compostare), studii de caz relevante și relatări cu privire la punerea în aplicare cu succes a 
programelor de dezvoltare rurală se găsesc în acest fișier Excel care poate fi descărcat. 
 
 
6. Incluziunea socială – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 
 
Scurtă prezentare a priorității 
 
În regiunile UE predominant rurale, aproximativ 14 % din populație este afectată de o rată de 
ocupare a forței de muncă de mai puțin de jumătate din media UE și există zone cu un PIB redus pe 
cap de locuitor. Sunt disponibile numeroase soluții pentru a sprijini crearea unei game ample de 
locuri de muncă mai bune și a unui nivel îmbunătățit al dezvoltării locale generale, inclusiv prin 
utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC). 
 
Domenii de intervenție 
 

1. Facilitarea diversificării, a înființării de noi întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă. 
2. Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale. 
3. Creșterea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor în 

zonele rurale. 
 
 

Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Link-uri către activitatea relevantă a REDR care oferă o mai bună înțelegere a modului în care trebuie 
sprijinită incluziunea socială prin eficientizarea programării și punerii în aplicare a programelor de 
dezvoltare rurală. 

 Revista rurală nr. 6: Ocuparea forței de muncă și incluziunea socială 
[PDF       ] se concentrează pe încurajarea ocupării forței de muncă în 
mediul rural, abordarea sărăciei rurale și îmbunătățirea calității vieții. 

 Broșura proiectelor FEADR privind incluziunea socială [PDF ] ilustrează o gamă de 
exemple de proiecte de incluziune socială din întreaga Europă rurală co-finanțate de FEADR. 

 Portalul pentru tineret și tinerii fermieri oferă informații și resurse relevante cu privire la 
sprijinul oferit tinerilor fermieri și tineretului din zonele rurale ale UE. În special, „Inițiativa 
tematică pentru tineret” a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală urmărește 
identificarea unor modalități de îmbunătățire a sprijinului acordat proiectelor dedicate 
tinerilor în cadrul programelor de dezvoltare rurală. 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09AED062-D99D-0744-062C-2B6F6E4785FB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460E4A-A49B-18E3-EE87-F1D1758BA92C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460B5E-9DF9-0E34-A7B4-416AB3260DC8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460853-E664-97C1-CDB5-4676346FA680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9246115F-D268-DE12-55AA-F9C80A85BED7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92461471-D3B6-DD95-AA6B-EB3A4AB13454
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=87CA972E-0662-01D8-2D5F-EDDDC9A84300
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AD4A2D5-C355-06D9-1B68-E31A73E0A72B
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 Broșura proiectelor FEADR dedicate tinerilor agricultori și tineretului din mediul rural 
european [PDF ] oferă o selecție de exemple de proiecte care arată modul în care FEADR 
poate ajuta la crearea de oportunități de dezvoltare pentru tinerii fermieri și pentru tineret 
în zonele rurale ale UE. 

 Agricultura socială este o inițiativă tematică comună a rețelelor rurale naționale lansată cu 
scopul de a identifica și a analiza oportunitățile și obstacolele prezentate de programele de 
dezvoltare rurală naționale/regionale pentru perioada 2007-2013 pentru punerea în aplicare 
a agriculturii sociale/activităților de îngrijire ecologică la nivelul UE-27. 

 Aspecte sociale ale antreprenoriatului rural 
 Biblioteca portalului de antreprenoriat rural, care oferă materiale și exemple de proiecte 

privind incluziunea anumitor grupuri țintă specifice 
 Biblioteca portalului de antreprenoriat rural care oferă materiale și exemple de proiecte 

privind agricultura și serviciile sociale 
 Biblioteca portalului de antreprenoriat rural care oferă materiale și exemple de proiecte 

privind antreprenoriatul social 
 Această secțiune oferă informații despre aplicarea tehnologiilor informației și 

comunicațiilor în zonele rurale. 
 Broșura proiectelor FEADR privind tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) 

[PDF      ] ilustrează modul în care TIC sunt utilizate ca un instrument 
esențial pentru deblocarea potențialului zonelor rurale, transformându-le în locuri mai 
atractive pentru locuit, muncă și vizitat.  

 Revista rurală nr. 10: Antreprenoriatul rural [PDF       ] oferă o imagine 
mai exactă a modului în care agricultura și politica de dezvoltare rurală a UE contribuie la 
promovarea antreprenoriatului rural. 

 
Exemple de punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
 
Exemple relevante de proiecte FEADR (de exemplu, în materie de servicii sociale, de egalitate de 
șanse sau de renovare a satelor), studii de caz relevante și relatări cu privire la punerea în aplicare cu 
succes a programelor de dezvoltare rurală se găsesc în acest fișier Excel care poate fi descărcat. 
 
 
Legislație și orientări 
 
Punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE pentru perioada 2014-2020 va fi 
reglementată printr-o serie de acte legislative care reflectă nu doar cadrul oferit de abordarea 
strategică comună pentru fondurile structurale și de investiții europene, ci și cadrul politicii agricole 
comune reformate. 
 
De asemenea, Tratatul de la Lisabona și mai ales Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
[PDF ] au introdus norme noi pentru delegarea de competențe către Comisia Europeană în ceea 
ce privește adoptarea de acte de punere în aplicare și a actelor delegate pentru a reglementa 
aspecte mai detaliate ale politicii. 
În sfârșit, Comisia Europeană (în strânsă consultare cu statele membre) va elabora o serie de 
documente tehnice pentru a oferi îndrumări statelor membre și regiunilor în etapa de programare și 
punere în aplicare a mai multor aspecte legate de politică (de exemplu, documente tehnice și fișe de 
măsuri). 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CD6B0148-B279-3275-F1B3-3F5546B06C5C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226932-E11C-9441-4740-433EAAF96A57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522647C-A159-15A8-4AB6-89CE07EDB89D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226BF0-ABBA-994E-C94D-E84215ED9E36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226702-9047-59C4-8E72-19BE620A0ADB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226E2B-EEC7-2BB0-A695-B42CBD546642
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED5808AC-994A-47AD-928F-0D3088716910
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA957B-E0B2-B117-39AE-D38E80FBBCB4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9272-E7EC-F887-076F-60530F37F7BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA8F6C-B606-61E0-3773-5E4E92881567
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA984B-BBE7-7D5D-F2DF-B8BCABD92A53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9B17-CB5A-2BF9-88EA-6A70D5591F93
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CFED71D-953C-F13F-BAFD-02A52E1C31DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/committees/rural-development_en.htm
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Această secțiune prezintă nivelurile multiple ale legislației care vor avea un impact asupra politicii de 
dezvoltare rurală, în special în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a viitoarelor 
programe de dezvoltare rurală. 
Faceți clic pe butoanele de mai jos pentru a accesa direct actele legislative relevante pentru politica 
de dezvoltare rurală în perioada 2014-2020, precum și o serie de resurse ale Rețelei europene 
pentru dezvoltare rurală și documente de orientare disponibile la nivelul UE și al statelor membre. 

 
Regulamentele UE pentru perioada 2014-2020 
 
Secțiunea oferă link-uri către textele juridice relevante pentru FEADR și pentru punerea în aplicare a 
programelor de dezvoltare rurală în perioada de programare 2014-2020. 

 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [PDF ]. Regulamentul definește 
normele tranzitorii pentru a face legătura între două perioade de programare multianuale. 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [PDF ]. Acesta este actul de bază care stabilește normele specifice legate de 
FEADR pentru programarea dezvoltării rurale. 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 [PDF ). „Regulamentul privind dispozițiile 
comune” prevede un set comun de norme de bază aplicabile tuturor instrumentelor 
structurale, inclusiv FEADR. 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune [PDF ] Așa-numitul 
„Regulament orizontal” privind politica agricolă comună prevede normele de gestionare 
financiară pentru cele două fonduri ale politicii agricole comune, Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA), care finanțează măsuri de piață și plăți directe, și FEADR, care 
finanțează sprijinul pentru dezvoltare rurală. Acesta îmbină normele privind 
ecocondiționalitatea, sistemele de consiliere agricolă, precum și monitorizarea și evaluarea 
PAC. 
 

Resurse și documentele de orientare 
 
Link-uri către activități relevante ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală și documente de 
orientare disponibile, ale UE și ale statelor membre, care sprijină pregătirea și punerea în aplicare a 
programelor și măsurilor de dezvoltare rurală. 

 Informații privind Parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea 
agriculturii” și document de orientare pentru punerea în aplicare a parteneriatelor europene 
pentru inovare în cadrul programelor de dezvoltare rurală (proiect iulie 2013) [PDF ], DG 
Agricultură și Dezvoltare Rurală. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0883:ro:PDF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECA90-D96C-E576-83D7-350260079D53
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ro:PDF
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECA90-D96C-E576-83D7-350260079D53
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:ro:PDF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECA90-D96C-E576-83D7-350260079D53
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
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 Grupul de reflecție al Rețelei europene pentru dezvoltare rurală privind „Transferul de 
cunoștințe și inovarea”: raportul care ilustrează constatările primei etape de lucru (iulie-
decembrie 2012)[PDF ] și rezumatul [PDF ] 

 „Inițiativa tematică pentru tineret” a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală urmărește 
identificarea unor modalități de îmbunătățire a sprijinului acordat proiectelor dedicate 
tinerilor în cadrul programelor de dezvoltare rurală. 

 Atelierul Comitetului de Coordonare privind instrumentele financiare a fost organizat pentru 
a contribui la creșterea sensibilizării în rândul părților interesate din domeniul dezvoltării 
rurale în ceea ce privește oportunitățile și considerentele implicate în crearea și utilizarea 
instrumentelor financiare în cadrul programelor de dezvoltare rurală în următoarea perioadă 
de programare (2014-2020). 

 Revista rurală nr. 13: Instrumente financiare ale dezvoltării rurale: Noi oportunități de 
abordare a crizei economice (octombrie 2012)[PDF ] prezintă oportunități, experiențe și 
provocări privind punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE. 

 Atelierul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală privind „Elaborare de calitate a măsurilor 
climatice și de mediu pentru PDR-urile pentru perioada 2014-2020” organizat de Rețeaua 
europeană pentru dezvoltare rurală ca parte a activităților pregătitoare pentru noua 
perioadă de programare, 2014-2020. Rezultatele atelierului oferă informații în ceea ce 
privește evaluările eficace ale nevoilor și definirea priorităților, selectarea măsurilor, 
elaborarea și punerea în aplicare, precum și furnizarea eficace a serviciilor de mediu. 

 Revista rurală nr. 15: Furnizarea de servicii de mediu cu ajutorul politicii de dezvoltare rurală 
(aprilie 2013) [PDF ] explorează modul în care politica de dezvoltare rurală sprijină 
furnizarea de servicii de mediu în zonele rurale ale UE și oferă un „set de instrumente” 
practice pentru cei responsabili cu elaborarea și punerea în aplicare a noii generații de 
programe de dezvoltare rurală. 

 Secțiunea Servicii de mediu oferă un link către pagina tematică a grupului de reflecție privind 
furnizarea de servicii de mediu, care a identificat aspecte critice pentru furnizarea de servicii 
de mediu și a oferit o serie de recomandări pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
generației viitoare de programe de dezvoltare rurală (2014-2020). Rezumat al raportului 
GR [PDF ] 

 Studiul OSCAR – Strategii optime privind acțiunile legate de schimbările climatice în zonele 
rurale 

 Reuniune a Grupului de experți privind actele delegate și de punere în aplicare pentru 
fondurile structurale și de investiții europene: Actul delegat (versiunea 1) [PDF ] și actul 
de punere în aplicare (versiunea 1) [PDF ] privind sistemul de gestionare și control 

 Reuniune a Grupului de experți privind actele delegate și de punere în aplicare pentru 
fondurile structurale și de investiții europene: Actul delegat (versiunea 2) [PDF ] și actul 
de punere în aplicare (versiunea 2) [PDF ] privind instrumentele financiare 

 Reuniune a Grupului de experți privind actele delegate și de punere în aplicare pentru 
fondurile structurale și de investiții europene: Sistemul de clasificare și urmărirea 
schimbărilor climatice în cadrul politicii de coeziune [PDF ](* fișa cuprinde elemente 
relevante doar pentru politica de coeziune. Elementele relevante pentru FEADR și FEPAM vor 
face obiectul discuțiilor într-o etapă ulterioară). 

 
Pentru resurse și orientări specifice privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității/LEADER, faceți clic aici. 
Pentru resurse și orientări specifice privind monitorizarea și evaluarea programelor de dezvoltare 
rurală, faceți clic aici. 

file:///C:/Users/Alina/Downloads/Knowledge%23T10
file:///C:/Users/Alina/Downloads/Knowledge%23T10
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B16BBB7D-ACD0-6C6C-2AAE-94E5AD789E16
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=55CCDDE9-BBEA-FB8F-1D34-6862E2D9EDDE
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche17b_da_management_control_systems.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche17a_ia_management_control_systems_2013_07_16.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_10_da_financial_instruments_17_07_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche_9_ia_financial_instruments_17_07_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_categorisation_climate%20change%20tracking_2013_05_30.pdf


 

36 
 

Pentru resurse și orientări specifice privind rețelele de dezvoltare rurală, faceți clic aici. 
 
Planificarea programelor de dezvoltare rurală 
 
Pregătirea programelor de dezvoltare rurală (PDR-uri) naționale și regionale este un proces în mai 
multe etape care implică o serie de actori diferiți. Programele de dezvoltare rurală trebuie să reflecte 
obiectivele strategice stabilite la nivel național și descrise în acordurile de parteneriat (AP-uri). 
Acestea, la rândul lor, sunt constituite pe baza cadrului strategic comun (CSC), care coordonează 
intervenția fondurilor structurale și de investiții la nivel european (pentru o privire de ansamblu 
asupra cadrului politicii pentru perioada 2014-2020, faceți clic aici). 
 
Întregul proces se bazează pe implicarea activă a partenerilor economici și sociali și a societății civile, 
care sunt consultați în timpul pregătirii acordurilor de parteneriat și a programelor de dezvoltare 
rurală. 
Prin publicarea propunerilor legislative pentru perioada 2014-2020 privind viitorul politicii de 
coeziune și al politicii agricole comune (octombrie 2011), Comisia Europeană a marcat începutul unui 
proces care va conduce în cele din urmă la adoptarea oficială a programelor de dezvoltare rurală 
pentru perioada de programare 2014-2020. Mai multe informații privind legislația relevantă pentru 
perioada de programare 2014-2020 pot fi consultate aici. 
 

Calendarul preconizat pentru adoptarea PDR-urilor pentru perioada 2014-2020 

2011 2012 2013 2014 

Adoptarea 
propunerilor legislative 
ale CE pentru perioada 
2014-2020 

Discutarea 
propunerilor CE în 
cadrul Consiliului și al 
Parlamentului 
European 

- Adoptarea actelor de 
bază (inclusiv a 
regulamentelor privind 
cadrul strategic comun 
și FEADR) 
- Adoptarea actelor 
delegate și de punere 
în aplicare 

- Prezentarea 
acordurilor de 
parteneriat și a 
programelor de 
dezvoltare rurală (*) 
- Adoptarea oficială a 
AP-urilor și a PDR-
urilor (**) 

 Negocieri și consultări neoficiale privind AP-urile 
și PDR-urile 

Negocieri și consultări 
oficiale privind AP-urile 
și PDR-urile 

(*) Acord de parteneriat în termen de 4 luni de la adoptarea regulamentelor de bază; programe de 
dezvoltare rurală în termen de 3 luni de la adoptarea acordului de parteneriat. 

(**) În termen de 4 luni de la prezentarea oficială pentru AP-uri și în termen de 6 luni pentru PDR-uri 
(PDR-urile vor fi aprobate doar după aprobarea AP-urilor de către CE). 

Sursa: adaptare după Comisia Europeană – DG REGIO 

 
Acesta este contextul în care are loc pregătirea programelor de dezvoltare rurală în statele membre 
și regiunile UE. Programarea cu succes a programelor de dezvoltare rurală se bazează pe opțiuni 
strategice privind ceea ce ar trebui să fie sprijinit și modul în care poate fi acordat sprijinul, prin: i) o 
analiză temeinică a contextului (analiza SWOT); ii) o evaluare detaliată a nevoilor; iii) definirea 
priorităților și a domeniilor de intervenție, alegerea măsurilor relevante și alocarea resurselor 
financiare pe baza rezultatelor așteptate. 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_ro.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_ro.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_ro.htm
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1. Analiza SWOT generală a 
domeniului din program: 
- Competitivitatea sectorului 
agroalimentar 
- Mediu și climă 
- Situația socioeconomică a 
zonei rurale 

2. Evaluarea detaliată a 
nevoilor: 
- Pe prioritate și pe domeniu de 
interes 

3. Răspuns strategic: 
- Alegerea priorităților / 
domeniilor de interes relevante  
- Stabilirea obiectivelor 
- Planificarea măsurilor, a 
realizărilor, a resurselor 
financiare 

Consultarea partenerilor 

Sursă: Documentul de lucru DG AGRI „Elemente de programare strategică pentru perioada 2014-
2020” 

 
Consultați Tabloul de bord al programelor de dezvoltare rurală (actualizat in noiembrie 2013) 
pentru a vedea stadiul actual al pregătirii programelor de dezvoltare rurală în statele membre [PDF 

]. 
 
Pregătirea programelor de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 
 
Link-uri către activitatea relevantă a REDR și alte resurse de sprijinire a programării strategice și a 
pregătirii viitoarelor programe de dezvoltare rurală. 

 Seminarul privind programarea de succes analizează rezultatele lucrărilor pregătitoare ale 
REDR pentru perioada 2014-2020. Seminarul s-a axat pe modul în care experiența și 
cunoștințele dobândite, precum și prioritățile transversale legate de inovație, mediu și 
schimbările climatice pot fi încorporate în viitoarele programe de dezvoltare rurală. De 
asemenea, seminarul a analizat diferitele etape care trebuie parcurse pentru a îmbunătăți 
elaborarea și punerea în aplicare a programelor în următoarea perioadă de programare. 
Rezultatele și concluziile seminarului sunt rezumate în documentul „Factori de succes pentru 
noile programe de dezvoltare rurală” [PDF ]. 

 Atelierul de Programare strategică și monitorizare și evaluare în ceea ce privește programele 
de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 

 Document de lucru privind elementele programării strategice 2014-2020 [PDF ] elaborat 
de Comisia Europeană – DG Agricultură și Dezvoltare Rurală cu ocazia seminarului REDR 
privind „Programarea de succes” FEADR 2014-2020, Bruxelles, 6-7 decembrie 2012 

 Beneficiați la maximum de programele de dezvoltare rurală: Orientări pentru evaluarea ex 
ante a programelor de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 – proiect august 2012 
[PDF ] – Aceste orientări din partea Rețelei europene de evaluare sunt menite a ajuta 
Autoritățile de Management și evaluatorii din cadrul programelor de dezvoltare rurală în 
procesul de planificare și de efectuare a evaluării ex ante a programelor de dezvoltare rurală 
pentru perioada 2014-2020. 

 Atelierul Comitetului de Coordonare privind instrumentele financiare a fost organizat pentru 
a contribui la creșterea sensibilizării în rândul părților interesate din domeniul dezvoltării 
rurale în ceea ce privește oportunitățile și considerentele implicate în crearea și utilizarea 
instrumentelor financiare în cadrul programelor de dezvoltare rurală în următoarea perioadă 
de programare (2014-2020). 

 Grupul de reflecție privind transferul de cunoștințe și inovarea a analizat modul în care PDR-
urile, în cadrul politicii actuale, sprijină punerea în practică a transferului de cunoștințe și a 
inovării și oferă recomandări statelor membre despre modul în care pot să promoveze 
transferul de cunoștințe și inovarea în următoarea perioadă de programare. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/RDP_Scoreboards_summarised_info_20140107.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming_en/en/successful-programming_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4069108A-A203-DBA6-4EA5-D8FC303653C3
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation/en/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation/en/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sfc2014/doc/wp_prog.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7797A2AE-91CD-8D82-C9DB-D30E043439F1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
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 Seminarul „Programarea inovării: Cum să utilizăm setul de instrumente pentru dezvoltare 
rurală în modul cel mai eficient pentru punerea în aplicare a PEI”, Madrid, 26-27 iunie 2013 

 Secțiunea Servicii de mediu oferă un link către pagina tematică a grupului de reflecție privind 
furnizarea de servicii de mediu, care a identificat aspecte critice pentru furnizarea de servicii 
de mediu și a oferit o serie de recomandări pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
generației viitoarea de programe de dezvoltare rurală (2014-2020). Rezumat al raportului 
grupului de reflecție [PDF ] 

 Revista rurală nr. 15: Furnizarea de servicii de mediu cu ajutorul politicii de dezvoltare rurală 
(aprilie 2013)[PDF ] analizează modul în care politica de dezvoltare rurală sprijină 
furnizarea de servicii de mediu în zonele rurale ale UE. Revista oferă un „set de instrumente" 
pentru cei implicați în elaborarea și punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
pentru perioada 2014-2020. 

 Atelierul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală referitor la „Elaborare de calitate a 
măsurilor climatice și de mediu pentru programele de dezvoltare rurală pentru perioada 
2014-2020” a fost organizat de REDR ca parte a activităților pregătitoare pentru noua 
perioadă de programare 2014-2020. Constatările atelierului oferă informații în ceea ce 
privește evaluările eficace ale nevoilor și definirea priorităților, selectarea măsurilor, 
elaborarea și punerea în aplicare, precum și furnizarea eficace a serviciilor de mediu. 

 
Resurse și documente de orientare 
 
Documentele tehnice și de orientare disponibile la nivelul UE și al statelor membre, referitoare la 
pregătirea acordurilor de parteneriat și a programelor de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-
2020, inclusiv consultarea părților interesate. 

 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind principiul parteneriatului în 
implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun – elemente pentru un 
cod european de conduită în materie de parteneriat [PDF ] 

 Reuniunea Grupului de experți privind actele delegate și de punere în aplicare pentru 
fondurile structurale și de investiții europene: schiță de proiect și orientări privind conținutul 
acordului de parteneriat (versiunea 3) [PDF ] 

 Documentele de poziție ale CE oferă statelor membre informații cu privire la opiniile 
serviciilor Comisiei asupra principalelor provocări și asupra priorităților de finanțare pentru 
perioada 2014-2020 și definesc cadrul pentru un dialog între Comisia Europeană și fiecare 
stat membru în ceea ce privește elaborarea de acorduri de parteneriat și programe. 

 Inițiativa tematică a rețelei rurale naționale malteze pentru a aborda provocările legate de 
programarea PDR-urilor pentru perioada 2014-2020. 

 Contribuția rețelei rurale naționale franceze la procesul de consultare la nivel național 
pentru perioada de programare 2014-2020. 

 
Punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
 
Îmbunătățirea calității programelor de dezvoltare rurală (PDR-uri) din UE este un element esențial al 
misiunii Rețelei europene pentru dezvoltare rurală. Această secțiune pune la dispoziție o serie de 
resurse privind sprijinirea în viitor a punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală. Secțiunea 
include actualizări regulate ale activității analitice a REDR axate pe înțelegerea modului în care 
politica a funcționat în practică, identificând ce a funcționat bine și ce poate fi îmbunătățit și oferind 
idei pentru a informa factorii de decizie din statele membre și la nivel european. 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_partnership_agreement_template_guidance_2013_05_21.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_ro.cfm
https://secure2.gov.mt/mrra-ma/rdp_20122020?l=1
http://www.reseaurural.fr/breve/contribution-%C3%A9crite-du-r%C3%A9seau-rural-fran%C3%A7ais-sur-l039accord-de-partenariat-2014-2020
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De asemenea, secțiunea conține resurse relevante ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală, 
inclusiv rezumate ale lecțiilor învățate din punerea în aplicare în perioada 2007-2013, informații 
privind ciclul de viață al proiectelor finanțate din FEADR și „povești de succes” legate de punerea în 
aplicare a programelor de dezvoltare rurală. 
 
Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Link-uri către lucrările și documentele de sinteză ale REDR relevante pentru punerea în aplicare a 
PDR-urilor. 

 Seminarul privind îmbunătățirea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală a fost 
organizat pe baza rezultatelor grupului de lucru tematic 4 al REDR „Mecanisme de punere în 
aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE”, care identifică ceea ce funcționează bine în 
ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală și ceea ce ar putea fi 
îmbunătățit pe viitor. 

  Grupul de lucru tematic pentru mecanisme de punere în aplicare a analizat experiența 
punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală, în UE în scopul identificării aspectelor 
care funcționează bine, a celor care necesită îmbunătățiri, precum și a îmbunătățirilor 
concrete care pot fi aduse. Raport final – Rezumat și concluzii [PDF ] 

 Secțiunea Servicii de mediu oferă un link către pagina tematică a grupului de reflecție privind 
furnizarea de servicii de mediu, care a identificat aspecte critice pentru furnizarea de servicii 
de mediu și a oferit o serie de recomandări pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
generației viitoare de programe de dezvoltare rurală (2014-2020). Sinteză 
[PDF ] 

 Revista rurală nr. 15: Furnizarea de servicii de mediu cu ajutorul politicii de dezvoltare rurală 
(aprilie 2013)[PDF ] analizează modul în care politica de dezvoltare rurală sprijină 
furnizarea de servicii de mediu în zonele rurale ale UE. Revista a fost concepută ca un „set de 
instrumente” practice pentru cei care sunt responsabili cu elaborarea și punerea în aplicare 
viitoare a următoarei generații de programe de dezvoltare rurală (2014-2020). 

 Atelierul Comitetului de Coordonare privind „Elaborare de calitate a măsurilor climatice și de 
mediu pentru programele de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020” organizat de 
Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală ca parte a activităților pregătitoare pentru 
noua perioadă de programare 2014-2020. Prezentările și rezultatele atelierului oferă 
informații în ceea ce privește evaluările eficiente ale nevoilor și definirea priorităților, 
selectarea măsurilor, elaborarea și punerea în aplicare, precum și furnizarea eficace a 
serviciilor de mediu. 

 Grupul de lucru tematic dedicat tipologiilor rurale și vizării specificităților contribuie la 
definirea precisă a zonelor rurale din UE, care este esențială pentru elaborarea politicii de 
dezvoltare rurală a UE și pentru asigurarea complementarității cu alte fonduri UE destinate 
dezvoltării zonelor rurale. 

 Grupul de lucru tematic pentru agricultură și economie în ansamblu a analizat legăturile 
dintre agricultură și economia rurală în ansamblu, cu scopul de identifica și a descrie 
sinergiile și/sau conflictele potențiale între agricultură și economia rurală în diferite zone 
rurale ale UE. 

 Secțiunea Bunuri publice și intervenție publică prezintă rezultatele și constatările grupului de 
lucru tematic relevant, explorând potențialul politicii de dezvoltare rurală de a contribui la 
furnizarea de bunuri publice în mediul rural prin agricultură, inclusiv prin biodiversitatea 
terenului agricol și prin resurse naturale precum apa și solurile. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D450D292-9263-7B19-5F56-787AC28DDC5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
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 „Inițiativa tematică pentru tineret” a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală urmărește 
identificarea unor modalități de a îmbunătăți sprijinul acordat proiectelor dedicate tinerilor 
în cadrul programelor de dezvoltare rurală. 

 
Exemple de punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală 
 
Secțiunea conține exemple de proiecte FEADR, studii de caz și relatări cu privire la punerea în aplicare 
cu succes a programelor de dezvoltare rurală care pot orienta viitoarele măsuri de punere în aplicare 
a programelor. 
Exemple de punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală (din studiile de caz ale Grupului de 
lucru tematic pentru mecanisme de punere în aplicare): 

 Model de contract pentru agricultură globală din Catalonia, Spania [PDF ] 
 Proces de consultare pentru elaborarea planului strategic național și a PDR în Austria [PDF 

] 
 Proiecte de lanțuri de aprovizionare integrate în regiunea Emilia-Romagna, Italia [PDF ] 
 Abordare strategică și concepere de programe în Danemarca [PDF ] 
 Definirea și punerea în aplicare a unei strategii de comunicare în Franța [PDF ] 
 Îmbunătățirea procedurilor de punere în aplicare în Polonia [PDF ] 

 
 
Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Această secțiune este un ghișeu unic care oferă o selecție a resurselor cheie disponibile pe site-ul 
REDR. Aceasta include link-uri către: rezultate ale analizei tematice, lecții învățate din inițiative de 
succes, documente de orientare, rezultate ale evenimentelor, publicații, materiale audio-vizuale și 
alte resurse realizate de către sau cu ajutorul REDR în perioada de programare 2007-2013. 
Conținutul este deosebit de relevant pentru generația 2014-2020 a programelor de dezvoltare rurală 
(PDR). 
 
Programare și punere în aplicare 
 

 Seminarul privind programarea de succes a analizat rezultatele seminariilor Rețelei 
europene pentru dezvoltare rurală organizate în 2012. Seminarul s-a axat pe modul în care 
experiența și cunoștințele dobândite, precum și prioritățile transversale legate de inovare, 
mediu și schimbările climatice pot fi încorporate în viitoarele programe de dezvoltare rurală. 
De asemenea, seminarul a analizat diferitele etape care trebuie parcurse pentru a 
îmbunătăți elaborarea și punerea în aplicare a programelor în următoarea perioadă de 
programare. 

 Seminarul privind îmbunătățirea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală a fost 
organizat pe baza rezultatelor grupului de lucru tematic 4 al Rețelei europene pentru 
dezvoltare rurală „Mecanisme de aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE”, care a 
identificat ceea ce funcționează bine în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor 
de dezvoltare rurală și ceea ce ar putea fi îmbunătățit pe viitor. 

 Grupul de lucru tematic dedicat tipologiilor rurale și vizării specificităților contribuie la 
definirea precisă a zonelor rurale din UE, care este esențială pentru elaborarea politicii de 
dezvoltare rurală a UE și pentru asigurarea complementarității cu celelalte fonduri UE 
destinate dezvoltării zonelor rurale. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C4F09-AED8-AA1F-D13C-96169B9257AB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C51BE-B2B2-5FB8-9019-0F6DD354F782
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C53E6-DA24-D7D6-6F57-7B9CA2F1AE41
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C564D-AB03-98A2-3A04-BD41FA699191
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C5879-D638-F273-E971-22EAFFB115EB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C5AF6-056A-4CC8-7A29-03BA8208BAE7
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming_en/en/successful-programming_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
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 Grupul de lucru tematic pentru agricultură și economie în ansamblu a analizat legăturile 
dintre agricultură și economia rurală în ansamblu, cu scopul de a identifica și a descrie 
sinergiile și/sau conflictele potențiale dintre agricultură și economia rurală în diferite zone 
rurale ale UE. 

  Grupul de lucru tematic pentru mecanisme de punere în aplicare a analizat experiența 
punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală în UE, în scopul identificării aspectelor 
care funcționează bine, a celor care ar putea necesita îmbunătățiri, precum și a 
îmbunătățirilor concrete care pot fi aduse. 

 Fișele informative tematice oferă o imagine clară, prin împărțirea pe teme, asupra 
intervenției politicii de dezvoltare rurală, subliniind legăturile dintre prioritățile politicii, 
măsurile de punere în aplicare și rezultatele lor concrete la fața locului. 

 Fișele informative ale programelor de dezvoltare rurală prezintă informații cu privire la 
progresul general înregistrat de fiecare program de dezvoltare rurală pus în aplicare, în 
întreaga UE. 

 Tabelele cu indicatori de monitorizare ai programelor de dezvoltare rurală arată progresele 
realizate în ceea ce privește indicatorii financiari și de realizare în raport cu obiectivele 
alocate pentru programele de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013. 

 Baza de date a proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală prezintă exemple de 
proiecte de succes puse în aplicare în cadrul programelor de dezvoltare rurală, în întreaga 
UE. 

 
Transferul de cunoștințe și inovarea 
 

 Revista rurală nr. 16: Transferul de cunoștințe și inovarea în cadrul politicii de dezvoltare 
rurală (mai 2013) [PDF ] Acest număr al Revistei rurale a UE oferă un instantaneu al 
înțelegerii actuale a inovării în dezvoltarea rurală și o privire asupra viitoarelor provocări și 
oportunități. Acesta urmărește să permită înțelegerea și să sprijine integrarea schimbului de 
cunoștințe și a inovării în politica de dezvoltare rurală viitoare. 

 Grupul de reflecție privind transferul de cunoștințe și inovarea a analizat modul în care 
programele de dezvoltare rurală (PDR-urile) cuprinse în cadrul de politică pentru perioada 
2007-2013 sprijină punerea în practică a transferului de cunoștințe și a inovării și oferă 
recomandări statelor membre privind modul în care pot să promoveze tehnologiile 
informației și comunicațiilor în următoarea perioadă de programare. 

 Resursa de informații privind TIC este un inventar clar structurat care conține informații 
relevante cu privire la proiecte, inițiative, instituții și biblioteci, creat cu scopul de a facilita o 
cooperare și o angajare mai proactive, care să conducă la îmbunătățirea transferului de 
cunoștințe și a inovării în cadrul comunității rurale. 

 Exemple de proiecte și inițiative în domeniul transferului de cunoștințe și în cel al inovării 
 Revista rurală nr. 2: Creativitate și inovare în dezvoltarea rurală a UE (decembrie 2009) 

[PDF ] prezintă câteva dintre diferitele tipuri de inovare și creativitate 
existente în zonele rurale ale UE. 

 
Antreprenoriatul rural 
 

 Raportul final al inițiativei tematice privind antreprenoriatul rural a Rețelei europene pentru 
dezvoltare rurală [PDF ] 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0826A911-CF29-F4B9-93D6-A6C407B2BE63
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D6627A-D190-F12D-DEA8-3C1C9CC12425
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 Revista rurală nr. 10: Antreprenoriatul rural [PDF       ] oferă o imagine 
mai exactă asupra modului în care agricultura și politica de dezvoltare rurală a UE contribuie 
la promovarea antreprenoriatului rural. 

 Revista rurală nr. 5: Creșterea competitivității sectoarelor agricol, agroalimentar și forestier 
în UE [PDF ] se concentrează pe sprijinirea agriculturii, a silviculturii și a 
industriilor agroalimentare din UE, îmbinând competitivitatea și multifuncționalitatea. 

 Orientări furnizate ca un instrument pentru consolidarea capacităților antreprenorilor din 
zonele rurale. 

 Evenimente, stagii de pregătire și grupuri de lucru pentru consolidarea capacităților 
antreprenorilor din zonele rurale. 

 Biblioteca privind antreprenoriatul rural oferă resurse generale, materiale și exemple de 
proiecte. 

 Revista rurală nr. 9: Silvicultura și dezvoltarea rurală [PDF ] pune accentul 
pe legăturile dintre politica de dezvoltare rurală și zonele rurale, incluzând, de asemenea, 
proiecte de succes și experiențe practice de la fața locului. 

 Broșura proiectelor FEADR privind silvicultura [PDF ] prezintă o serie de 
articole despre modul în care FEADR poate fi folosit în vederea dezvoltării durabile a gamei 
diversificate de resurse forestiere a UE. 

 
Instrumente financiare 
 

 Atelierul Comitetului de Coordonare privind instrumentele financiare a fost organizat pentru 
a contribui la creșterea sensibilizării în rândul actorilor implicați în dezvoltarea rurală în ceea 
ce privește oportunitățile și considerentele implicate de crearea și utilizarea instrumentelor 
financiare în cadrul programelor de dezvoltare rurală în următoarea perioadă de programare 
(2014-2020). 

 Revista rurală nr. 13: Instrumente financiare ale dezvoltării rurale: Noi oportunități de 
abordare a crizei economice (octombrie 2012)[PDF ] prezintă oportunități, experiențe și 
provocări legate de punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE. 

 Secțiunea Finanțarea mediului rural oferă informații despre activitatea grupului operativ 
pentru dezvoltare rurală, organizat în cadrul inițiativei tematice privind antreprenoriatul 
rural a rețelelor rurale naționale. 

 Biblioteca privind antreprenoriatul rural oferă materiale și exemple de proiecte în materie 
de instrumente de finanțare locală. 

 
Lanțul alimentar 
 

 Produse alimentare locale și lanțul scurt de aprovizionare – pagină introductivă la această 
temă, cu link-uri relevante către acțiuni ale UE privind promovarea produselor agricole, 
studii și exemple de proiecte. 

 Revista rurală nr. 12: Produse alimentare locale și lanțuri scurte de aprovizionare 
[PDF ] ilustrează modul în care programele de dezvoltare rurală 
contribuie la promovarea producției alimentare locale și a lanțurilor scurte de aprovizionare. 

 Biblioteca privind antreprenoriatul rural oferă materiale și exemple de proiecte în materie 
de lanțuri scurte de aprovizionare 

 Broșura proiectelor FEADR în sectorul alimentar [PDF ] prezintă exemple 
care demonstrează numeroasele beneficii generate în statele membre de activitatea de 
dezvoltare rurală în domeniul alimentar în cadrul politicii agricole comune. 
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Mediul și schimbările climatice 
 

 Atelierul REDR privind „Elaborare de calitate a măsurilor climatice și de mediu pentru 
programele de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020” organizat de REDR ca parte a 
activităților pregătitoare pentru noua perioadă de programare, 2014-2020. Constatările 
atelierului oferă informații în ceea ce privește evaluările eficace ale nevoilor și definirea 
priorităților; selectarea măsurilor, elaborarea și punerea în aplicare; furnizarea eficace a 
serviciilor de mediu. 

 Revista rurală nr. 15: Furnizarea de servicii de mediu cu ajutorul politicii de dezvoltare rurală 
(aprilie 2013)[PDF ] analizează modul în care politica de dezvoltare rurală sprijină 
furnizarea de servicii de mediu în zonele rurale ale UE. 

 Secțiunea Servicii de mediu oferă un link către pagina tematică a grupului de reflecție privind 
furnizarea de servicii de mediu, care a identificat aspecte critice în ceea ce privește 
furnizarea de servicii de mediu și a oferit o serie de recomandări pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a generației viitoare de programe de dezvoltare rurală (2014-
2020). Rezumat al raportului grupului de reflecție [PDF ] 

 Broșura proiectelor FEADR destinate serviciilor de mediu [PDF   ] se 
concentrează pe o gamă largă de diferite servicii de mediu care pot fi susținute prin FEADR, 
cu ajutorul sprijinului financiar disponibil pentru programele de dezvoltare rurală (PDR-uri) 
din statele membre ale UE. 

 Secțiunea Bunuri publice și intervenție publică prezintă rezultatele și constatările grupului de 
lucru tematic relevant, explorând potențialul politicii de dezvoltare rurală de a contribui la 
furnizarea de bunuri publice în mediul rural prin agricultură, inclusiv prin biodiversitatea 
terenurilor agricole și prin resurse naturale precum apa și solurile. 

 Grupul de lucru tematic 4: Abordări colective ale programelor de agromediu [PDF ] a 
discutat despre abordările colective existente ale contractelor de agromediu. 

 Broșura privind bunurile publice și intervenția publică în agricultură 
[PDF      ] se bazează pe activitatea Grupului de lucru tematic pentru 
bunuri publice, care a dezbătut aspecte legate de bunurile publice și a analizat modul în care 
politica de dezvoltare rurală a UE contribuie la acestea. 

 Revista rurală nr. 7: Bunuri publice și dezvoltare rurală (martie 2011): 
[PDF      ] prezintă rolul politicilor UE din domeniul agriculturii și în cel al de 
dezvoltării rurale ale UE în furnizarea de bunuri publice în zonele rurale din întreaga Europă. 

 Broșura proiectelor FEADR dedicate creșterii ecologice [PDF      ] prezintă 
studiile de caz asupra proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală ale UE, care 
ilustrează și explică în practică modul în care zonele rurale ale Europei pot obține beneficii 
dacă dezvoltarea acestora este abordată sustenabil din punctul de vedere al mediului. 

 Secțiunea privind Schimbările climatice / Politicile climatice oferă un link către procesul de 
examinare inițiat de Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală în 2010 pentru a identifica 
modul în care programele de dezvoltare rurală abordează, la nivel de stat membru, subiectul 
schimbărilor climatice. 

 Revista rurală nr. 4: Dezvoltarea rurală și schimbările climatice (mai 2010) 
[PDF      ] explică contribuția politicii de dezvoltare rurală la agenda 
politicilor climatice ale UE. 
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Incluziunea socială și dezvoltarea economică a zonelor rurale 
 

 Portalul pentru tineret și tinerii fermieri oferă informații și resurse relevante cu privire la 
sprijinul oferit tinerilor fermieri și tineretului din zonele rurale ale UE. În special, „Inițiativa 
tematică pentru tineret” a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală urmărește 
identificarea unor modalități de îmbunătățire a sprijinului acordat proiectelor dedicate 
tinerilor în cadrul programelor de dezvoltare rurală. 

 Broșura proiectelor FEADR privind incluziunea socială [PDF ] ilustrează o gamă de 
exemple de proiecte de incluziune socială din întreaga Europă rurală co-finanțate de FEADR. 

 Broșura proiectelor FEADR dedicate tinerilor fermieri și tineretului din mediul rural european 
[PDF ] oferă o selecție a unor exemple de proiecte care arată modul în care FEADR poate 
ajuta la crearea de oportunități de dezvoltare pentru tinerii fermieri și pentru tineret în 
zonele rurale ale UE. 

 Revista rurală nr. 6: Ocuparea forței de muncă și incluziunea socială 
[PDF       ] se concentrează pe încurajarea ocupării forței de muncă în 
mediul rural, abordarea sărăciei rurale și îmbunătățirea calității vieții. 

 Agricultura socială este o inițiativă tematică comună a rețelelor rurale naționale lansată cu 
scopul de a identifica și a analiza oportunitățile și obstacolele prezentate de programele de 
dezvoltare rurală naționale/regionale 2007-2013 pentru punerea în aplicare a agriculturii 
sociale/a activităților de terapie prin agricultură la nivelul UE-27. 

 Seminarul REDR intitulat  Agricultura de semi-subzistență în UE evaluează situația și politicile 
dedicate fermelor de semi-subzistență în întreaga UE. 

 Aspecte sociale ale antreprenoriatului rural 
 Biblioteca portalului de antreprenoriat rural, care oferă materiale și exemple de proiecte 

privind incluziunea grupurilor țintă specifice 
 Biblioteca portalului de antreprenoriat rural, care oferă materiale și exemple de proiecte 

privind agricultura și serviciile sociale 
 Biblioteca portalului de antreprenoriat rural, care oferă materiale și exemple de proiecte 

privind antreprenoriatul rural 
 Această secțiune oferă informații despre aplicarea TIC în zonele rurale. 
 Broșura proiectelor FEADR privind tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC). 

[PDF      ] ilustrează modul în care TIC sunt utilizate ca un instrument 
esențial pentru deblocarea potențialului zonelor rurale, transformându-le în locuri mai 
atractive de locuit, de muncă și de vizitat. 

 
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, LEADER și cooperarea transnațională 
 

 Al treilea eveniment LEADER 2013: Construirea unor punți pentru viitor a fost organizat cu 
scopul de a sprijini procesul de programare reușită a dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității (cunoscut ca LEADER în cadrul FEADR) la nivel național și local. 

 Informații privind atelierele dedicate dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea 
comunității organizate de DG AGRI și punctele de contact ale Rețelei europene pentru 
dezvoltare rurală în contextul celei de-a zecea săptămâni europene a regiunilor și orașelor – 
ZILELE PORȚILOR DESCHISE. Scopul a fost de a genera discuții privind pregătirea, elaborarea, 
punerea în aplicare și gestionarea strategiilor de dezvoltare locală (SDL), de a explica modul 
în care colaborarea în rețea poate fi folosită ca instrument de mobilizare a actorilor și de a 
difuza la scară largă valoarea adăugată a cooperării transnaționale între teritoriile locale. 
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http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226E2B-EEC7-2BB0-A695-B42CBD546642
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/en/community-led-local-development-open-days-2012_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/en/community-led-local-development-open-days-2012_en.cfm
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 Atelierul dedicat dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității a fost organizat 
de Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală în vederea schimbului de informații și de 
idei pentru viitoarea perioadă de programare și pentru a identifica nevoile părților interesate 
în acest context și posibilul rol al rețelelor în faza pregătitoare.  

 Ca parte a obiectivului de a examina punerea în aplicare a LEADER pe teritoriul UE și de a 
identifica bunele practici care ar putea fi dezvoltate în recomandări pentru îmbunătățirea 
aplicării LEADER, Grupul de reflecție 4: Strategii de dezvoltare locală îmbunătățite își 
propune să analizeze două aspecte cheie ale strategiilor de dezvoltare locală – crearea și 
punerea în aplicare. 

 Ca parte a setului de instrumente LEADER, secțiunea Grupul de acțiune locală (GAL)  oferă 
informații utile și practice despre diferite aspecte legate de constituirea unui grup de acțiune 
locală. 

 Secțiunea Conceperea și punerea în aplicare a strategiilor oferă îndrumări cu privire la 
aspecte legate de conceperea și punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală. 

 Revista rurală nr. 11: LEADER și cooperarea (aprilie 2012) [PDF ] se axează 
pe relația dintre două elemente cheie ale abordării LEADER – strategiile de dezvoltare locală 
și cooperarea. 

 Broșura proiectelor FEADR „LEADER” [PDF  ] ilustrează și subliniază 
valoare adăugată a LEADER. 

 Broșura proiectelor FEADR „Alte fonduri ale UE” [PDF  ] ilustrează modul în 
care FEADR poate funcționa alături de alte surse de finanțare ale UE în zonele rurale. 

 Glosar de termeni specifici cooperării transnaționale 
 Norme și proceduri ale statelor membre privind cooperarea transnațională oferă informații 

destinate grupurilor de acțiune locală și altor actori de tipul grupurilor de acțiune locală 
interesați să participe la cooperarea transnațională. 

 Secțiunea Punerea în aplicare a cooperării transnaționale oferă informații cu privire la 
aspectele comune ale gestionării proiectelor de cooperare transnațională. 

 Secțiuni informative privind rolurile de monitorizare și de evaluare, ca parte a activităților de 
monitorizare necesare pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a proiectelor de cooperare 
transnațională. 

 Setul de instrumente al ghidului de cooperare transnațională 
 
Rețeaua pentru dezvoltare rurală 
 
Punerea în practică a colaborării în rețea: experiențe și lecții învățate 

 Atelierul Comitetului de Coordonare privind viitorul rețelelor rurale, Bruxelles, 17 
septembrie 2012 și rezultatele atelierului [PDF ] oferă informații cu privire la viitorul 
rețelei europene pentru dezvoltare rurală. 

 Revista rurală nr. 14: Rețelele și colaborarea în rețea în cadrul politicii de dezvoltare rurală 
(decembrie 2012) [PDF ] arată că rețelele sunt un mijloc eficient pentru a informa, a 
inspira și a încuraja populația locală din comunitățile rurale. 

 Rețelele ca instrument al politicii de dezvoltare rurală pentru stimularea și partajarea noilor 
idei care contribuie la punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală. 

 Lecții învățate în cadrul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală prezintă anumite etape 
de referință și realizări ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală în perioada 2008-2012.  

 Lecții învățate în cadrul rețelelor rurale naționale prezintă lecții importante și utile de învățat 
din experiența rețelelor rurale naționale în perioada 2007-2013, care se pot dovedi de ajutor 
pentru viitoarea perioadă de programare, 2014-2020. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community/en/workshop-on-community_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-the-future-of-networking/en/cc-workshop-on-the-future-of-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-the-future-of-networking/en/cc-workshop-on-the-future-of-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=06E0F500-D58E-933C-A762-4654F239EBCE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A46DFCB-F0A5-2010-F339-D5859C4C6F04


 

46 
 

 Rețele rurale naționale – diversitatea abordărilor oferă experiențe practice și oportunități de 
învățare create de ampla varietate a abordărilor rețelelor rurale naționale în ceea ce privește 
rețelele rurale. 

 Ca parte a lecțiilor învățate în contextul rețelelor rurale naționale, Construirea unei înțelegeri 
comune a politicilor comune oferă exemple din gama de metode și tehnici utilizate de 
rețelele rurale naționale cu scopul de a aduce împreună grupuri, organizații și persoane 
pentru a dezvolta o înțelegere comună a politicii, pe plan atât vertical, cât și orizontal, la 
nivelul grupurilor de părți interesate. 

 Construirea pe baza lecțiilor învățate oferă link-uri către experiența dobândită și lecțiile 
învățate în perioada de programare 2007-2013 de REDR, de rețelele rurale naționale și de 
alte rețele, învățăminte care se pot dovedi a fi utile pentru viitoarea perioadă de 
programare, 2014-2020. 

 Implicarea efectivă a părților interesate oferă exemple din gama de metode și tehnici 
utilizate de rețelele rurale naționale pentru a implica grupurile de părți interesate existente 
și potențiale în aspectele programelor de dezvoltare rurală care sunt cele mai relevante 
pentru acestea. 

 Facilitarea schimbului de practici și experiențe este o colecție de instrumente de învățare 
puse în aplicare, utile pentru alte părți interesate, prezentate în mod adecvat și disponibile 
unui public larg. 

 Sprijin pentru cooperare și acțiuni comune prezintă povești de succes care ilustrează modul 
în care rețelele rurale naționale au sprijinit persoane, grupuri și organizații să identifice 
potențiali parteneri, să dezvolte idei împreună și să conlucreze pentru a realiza proiecte 
comune. 

 Consolidarea capacităților rețelelor rurale este un seminar organizat de Rețeaua europeană 
pentru dezvoltare rurală cu scopul de a contribui la consolidarea capacităților rețelelor 
naționale și regionale și de a prezenta o oportunitate valoroasă pentru cei implicați în 
primele etape de instituire a unei rețele rurale naționale de a se întâlni cu alți actori ai 
dezvoltării rurale din întreaga UE. 

 
Instrumente de autoevaluare pentru rețelele rurale naționale 

 Secția privind instrumentele existente utilizate pentru autoevaluare de rețelele rurale 
naționale cuprinde un set de instrumente practice de autoevaluare care sunt deja utilizate în 
cadrul rețelelor rurale naționale. 

 Secțiunea privind orientările referitoare la conceperea studiilor, a chestionarelor și a 
formularelor de feedback oferă o serie de documente de orientare generice pentru rețelele 
rurale naționale cu privire la pregătirea studiilor utilizate pentru colectarea și evaluarea 
punctelor de vedere și a opiniilor părților interesate și ale participanților la diferite activități 
în rețea. 

 „Dincolo de autoevaluarea rețelelor rurale naționale” este o secțiune cu link-uri și publicații 
care oferă câteva surse de inspirație, o metodologie și lecții utile pentru rețelele rurale 
naționale care sunt interesate sa privească dincolo de procesul standard de autoevaluare al 
activităților rețelelor rurale naționale. 

 Secțiunea privind profilurile de autoevaluare ale rețelelor rurale naționale oferă informații 
cu privire la abordarea generală a rețelelor rurale naționale în ceea ce privește 
autoevaluarea. 

 Secțiunea privind potențialele instrumente pentru sprijinirea autoevaluării rețelelor rurale 
naționale este o colecție de documente orientative prevăzute pentru autoevaluarea 
activităților ONG-urilor și a rețelelor de schimbare socială, conținând exemple practice și 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/en/capacity-building_en.cfm
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recomandări care ar putea fi relevante, de asemenea, pentru autoevaluarea rețelelor rurale 
naționale. 

 Secțiunea privind instrumentele practice pentru autoevaluarea rețelelor rurale naționale 
oferă link-uri către o colecție de instrumente practice care sunt utilizate sau pot fi utilizate 
de către rețelele rurale naționale pentru monitorizarea progresului și pentru evaluarea 
performanțelor propriilor activități în rețea. 

 
 
Monitorizare și evaluare 
 
Monitorizarea și evaluarea sunt elemente importante pentru planificarea, elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor de dezvoltare rurală (PDR-urilor). Evaluarea este esențială pentru o analiză 
corectă a nevoilor zonelor rurale și este o parte importantă a definirii viitoarei strategii de 
programare și a alegerii celor mai bune măsuri pentru programele de dezvoltare rurală. De 
asemenea, evaluarea permite analiza impactului politicii și facilitează eficiența punerii în aplicare. 
Monitorizarea este importantă pentru evaluarea programelor aflate în derulare și oferă date pentru 
ajustarea în timp util a punerii în aplicare a programului. Monitorizarea și evaluarea sunt în special 
relevante în situații de criză economică, atunci când crește necesitatea utilizării eficiente și eficace a 
fondurilor publice. 
 
În perioada de programare 2014-2020, este instituit pentru prima dată un cadru comun de 
monitorizare și de evaluare pentru întreaga politică agricolă comună. Pe baza experienței din trecut, 
Comisia Europeană propune eficientizarea procesului de monitorizare și evaluare a programelor de 
dezvoltare rurală. Scopul este de a oferi date fiabile și în timp util care permit evaluarea corectă, 
urmărirea și, în cele din urmă, o mai bună punere în aplicare a programelor de dezvoltare rurală.  
 
Informații suplimentare privind monitorizarea și evaluarea programelor de dezvoltare rurală și a 
politicii de dezvoltare rurală a UE pot fi consultate pe site-ul Rețelei europene pentru evaluarea 
dezvoltării rurale și în secțiunea site-ului Comisiei Europene dedicată monitorizării și evaluării 
politicii agricole comune după 2013. 
 
Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală elaborează tabele de monitorizare a rețelelor rurale 
naționale care prezintă progresul realizat în ceea ce privește cheltuielile publice și indicatorii de 
realizare pentru programele de dezvoltare rurală ale UE în perioada 2007-2013. 
 
 
Evaluarea și autoevaluarea rețelelor rurale naționale 
 
O selecție de link-uri relevante pentru activitatea desfășurată de către REDR în ceea ce privește 
evaluarea și autoevaluarea rețelelor rurale naționale. 

 Secțiunea privind instrumentele existente utilizate de rețelele rurale naționale pentru 
autoevaluare include un set de instrumente practice de autoevaluare care sunt deja utilizate 
în cadrul rețelelor rurale naționale 

 Secțiunea privind profilurile de autoevaluare ale rețelelor rurale naționale oferă informații 
cu privire la abordarea generală în ceea ce privește autoevaluarea a rețelelor rurale 
naționale selectate. 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/monitoring-evaluation/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/existing-tools-used-by-nrns-for-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/existing-tools-used-by-nrns-for-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/nrn-self-assessment-profiles/en/nrn-self-assessment-profiles_en.cfm
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 Secțiunea privind orientările referitoare la conceperea studiilor, a chestionarelor și a 
formularelor de feedback oferă o serie de documente generice de orientare pentru rețelele 
rurale naționale cu privire la pregătirea studiilor utilizate pentru colectarea și evaluarea 
punctelor de vedere și a opiniilor părților interesate și ale participanților la diferite activități 
în rețea. 

 Dincolo de autoevaluarea rețelelor rurale naționale este o secțiune cu link-uri și publicații 
care oferă câteva surse de inspirație, o metodologie și lecții utile pentru rețelele rurale 
naționale care sunt interesate sa privească dincolo de procesul standard de autoevaluare a 
activităților rețelelor rurale naționale. 

 Secțiunea privind potențialele instrumente pentru sprijinirea autoevaluării rețelelor rurale 
naționale de documente orientative prevăzute pentru autoevaluarea activităților ONG-urilor 
și a rețelelor de schimbare socială, conținând exemple practice și recomandări care ar putea 
fi relevante, de asemenea, pentru autoevaluarea rețelelor rurale naționale. 

Evaluarea CTN 
 
Link-uri către activitatea relevantă desfășurată de Rețeaua europeană de evaluare și de Rețeaua 
europeană pentru dezvoltare rurală, inclusiv evaluarea LEADER și a cooperării transnaționale (CTN). 

 Secțiuni informative privind rolurile de monitorizare și de evaluare ca parte a activităților 
subsecvente necesare pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a proiectelor de cooperare 
transnațională [PDF ]. 

Rețeaua de dezvoltare rurală 
 
Rețelele și colaborarea în rețea sunt unanim recunoscute și adoptate ca instrumente cheie pentru 
sprijinirea și promovarea dezvoltării rurale durabile. Colaborarea în rețea s-a dovedit un instrument 
util pentru sporirea implicării părților interesate în diferite etape ale punerii în aplicare a 
programului de dezvoltare rurală (PDR). În etapa de planificare a programului de dezvoltare rurală, 
colaborarea în rețea este adesea folosită ca un instrument pentru a aduce toate părțile interesate 
împreună și a discuta propuneri de politică relevante. În etapa de punere în aplicare a politicii, 
colaborarea în rețea sprijină activitatea diferitelor părți interesate din domeniul dezvoltării rurale, 
creând oportunități pentru schimburi de idei, informații și cunoștințe. Pe măsură ce programul de 
dezvoltare rurală avansează, rețelele joacă un rol important în diseminarea bunelor practici și 
contribuie la îmbunătățirea politicii de dezvoltare rurală. 
 
Colaborarea în rețea urmează să își sporească rolul important în cursul perioadei de programare 
2014-2020 prin înființarea de rețele în domeniul dezvoltării rurale la nivel european și național. 
Colaborarea în rețea la nivelul UE – prin intermediul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală – 
reunește rețelele rurale naționale, organizațiile și administrațiile active în domeniul dezvoltării 
rurale, pentru: 

 creșterea implicării în punerea în aplicare a politicii a tuturor părților interesate; 
 îmbunătățirea calității programelor de dezvoltare rurală și sprijinirea evaluării acestora; 
 informarea publicului larg asupra beneficiilor politicii de dezvoltare rurală; și 
 promovarea inovării în agricultură, producția alimentară, silvicultură și zonele rurale. 

 
Rețeaua parteneriatelor europene pentru inovare și punctul de serviciu al acesteia sprijină 
Parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii” și colaborarea în 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/guidance-on-design-of-surveys-questionnaires-and-feedback-forms_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/guidance-on-design-of-surveys-questionnaires-and-feedback-forms_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/en/looking-beyond-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/potential-tools-for-supporting-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/potential-tools-for-supporting-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/monitoring-and-evaluation/en/monitoring_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/monitoring-and-evaluation/en/evaluation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AA6C56D-C716-CF81-014F-1F2890807D23
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
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rețea a grupurilor operaționale, a serviciilor de consiliere și a cercetătorilor. Informații suplimentare 
despre colaborarea în rețea ca instrument al politicii de dezvoltare rurală în perioada 2014-2020 pot 
fi consultate aici. 
 
Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
Link-uri către activitatea relevantă a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală cu privire la 
înțelegerea colaborării în rețea ca un instrument al politicii de dezvoltare rurală pe baza unor 
experiențe relevante la nivelul UE și la nivel național. 

 Revista rurală nr. 14: Rețelele și colaborarea în rețea în cadrul politicii de dezvoltare rurală 
[PDF ] prezintă experiența și rolul rețelelor ca un mijloc eficace de informare, inspirare și 
încurajare a populației locale din comunitățile rurale. 

 Lecții învățate în cadrul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală prezintă anumite etape 
de referință și realizări ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală în perioada 2008-2012. 

 Lecții învățate din rețelele rurale naționale prezintă lecții importante și utile care trebuie 
învățate din experiența rețelelor rurale naționale în perioada 2007-2013, care se pot dovedi 
de ajutor pentru viitoarea perioadă de programare, 2014-2020. 

 Rețelele rurale naționale – diversitatea abordărilor oferă experiențe practice și oportunități 
de învățare create de varietatea de abordări a rețelelor rurale naționale în ceea ce privește 
rețelele rurale. 

 Rețelele ca un instrument al politicii de dezvoltare rurală pentru stimularea și partajarea 
unor noi idei care contribuie la punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală. 

 Consolidarea capacităților rețelelor rurale este un seminar organizat de Rețeaua europeană 
pentru dezvoltare rurală cu scopul de a contribui la consolidarea capacităților rețelelor 
naționale și regionale și de a prezenta o oportunitate valoroasă pentru cei implicați în 
primele etape de instituire a unei rețele rurale naționale de a se întâlni cu alți actori ai 
dezvoltării rurale din întreaga UE. 

 Secțiunea privind Profilurile de autoevaluare ale rețelelor rurale naționale oferă informații 
cu privire la abordarea generală în ceea ce privește autoevaluarea a rețelelor rurale 
naționale selectate. 

 Secțiunea privind potențialele instrumente pentru sprijinirea autoevaluării rețelelor rurale 
naționale este o colecție de documente orientative prevăzute pentru autoevaluarea 
activităților ONG-urilor și a rețelelor de schimbare socială, conținând exemple practice și 
recomandări care ar putea fi relevante, de asemenea, pentru autoevaluarea rețelelor rurale 
naționale. 

 Secțiunea privind principiile și practicile colaborării în rețea oferă resurse și informații 
suplimentare cu privire la contextul și aspectele cheie legate de constituirea și funcționarea 
rețelelor rurale naționale. 

 Setul de instrumente al rețelelor rurale naționale este o resursă dinamică on-line care 
urmărește să vină în întâmpinarea nevoilor de informare/orientare ale unităților de sprijin 
pentru rețele (USR), ale Autorităților de Management și ale altor părți interesate relevante 
din cadrul rețelelor rurale naționale, pentru consolidarea și îmbunătățirea rețelelor rurale 
finanțate prin FEADR. 

 Secțiunea privind orientările referitoare la conceperea studiilor, a chestionarelor și a 
formularelor de feedback oferă o serie de documente de orientare generice pentru rețelele 
rurale naționale cu privire la pregătirea studiilor utilizate pentru colectarea și evaluarea 
punctelor de vedere și a opiniilor părților interesate și ale participanților la diferite activități 
în rețea. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A46DFCB-F0A5-2010-F339-D5859C4C6F04
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/networks-as-rural-development-policy-tool_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/en/capacity-building_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/en/principles-and-practice-of-networking_en.cfm
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Valoarea adăugată a colaborării în rețea: exemple din perioada 2007-2013 
 
Mai jos se găsesc exemple de activități în rețea, studii de caz relevante și povești de succes cu privire 
la colaborarea în rețea. 

 Secțiunea privind construirea înțelegerii comune a politicilor comune oferă exemple din 
gama de metode și tehnici utilizate de rețelele rurale naționale cu scopul de a reuni grupuri, 
organizații și persoane pentru a dezvolta o înțelegere comună a politicii, pe plan atât 
vertical, cât și orizontal, la nivelul grupurilor de părți interesate. 

 Secțiunea privind implicarea efectivă a părților interesate oferă exemple din gama de 
metode și tehnici utilizate de rețelele rurale naționale pentru a implica grupurile de părți 
interesate existente și potențiale în aspectele programelor de dezvoltare rurală care sunt 
cele mai relevante pentru acestea. 

 Secțiunea privind sprijinul pentru cooperare și acțiuni comune prezintă povești de succes 
care ilustrează modul în care rețelele rurale naționale au sprijinit persoane, grupuri și 
organizații să identifice potențiali parteneri, să dezvolte idei împreună și să conlucreze 
pentru a realiza proiecte comune. 

 Secțiunea privind facilitarea schimbului de practici și experiențe este o colecție de 
instrumente de învățare puse în aplicare, utile pentru alte părți interesate, prezentate în 
mod adecvat și disponibile unui public larg. 

 Secțiunea privind schimbul de experiență și know-how este o colecție de practici de 
colaborare în rețea care facilitează și permite persoanelor, grupurilor și organizațiilor să își 
împărtășească expertiza și cunoștințele în cadrul unor întâlniri față în față și cu ajutorul unor 
instrumente la distanță. 

 Secțiunea privind sprijinul pentru cooperare și acțiuni comune este o colecție de „povești de 
colaborare în rețea” care ilustrează modul în care rețelele rurale naționale au sprijinit 
persoane, grupuri și organizații să identifice potențiali parteneri, să dezvolte idei împreună și 
să conlucreze pentru a realiza proiecte comune. 

 
Pregătire pentru perioada 2014-2020 
 
Accesați această pagină pentru instrumente și resurse utile cu privire la colaborarea în rețea în 
perioada de programare 2014-2020. 

 Prezentarea Comisiei Europene în cadrul celei de-a nouăsprezecea reuniuni a rețelelor 
naționale rurale, organizată la 12 septembrie 2013 în Gdansk, Polonia, oferă orientări inițiale 
cu privire la colaborarea în rețea în perioada de programare 2014-2020 [PDF ]. 

 
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
De la lansarea acesteia de către Comisia Europeană în anul 1991 ca o inițiativă comunitară, 
abordarea LEADER s-a transformat într-un instrument esențial al politicii de dezvoltare rurală care a 
suscitat un interes ridicat în UE și în afara acesteia, nu numai în zonele rurale, ci și în cele urbane și 
de coastă. În noua perioadă de programare, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității a fost propusă ca un instrument pentru implicarea cetățenilor la nivel local în elaborarea 
unor răspunsuri la provocările sociale, de mediu și economice. Se preconizează că dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunității va facilita punerea în aplicare a unor abordări integrate 
între fondurile structurale și de investiții europene (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală). Statele membre vor trebui să specifice în contractul de parteneriat modul 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/19thNRNmeeting/8_Guidance_on_Networking.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/ro/leader_ro.cfm
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în care intenționează să sprijine dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și să 
indice programele și zonele în care poate fi utilizată aceasta. Deși este opțională pentru Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității este obligatorie pentru 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Astfel sunt menținute componente cheie, cum ar 
fi grupurile de acțiune locală, strategiile de dezvoltare locală și acoperirea demografică și a zonelor. 
 
Noua abordare a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității permite sprijin de tip 
LEADER să fie mai bine coordonat cu sprijin pentru dezvoltarea locală din alte fonduri ale UE și ar 
trebui să întărească legăturile dintre zonele rurale, urbane și pescărești. Pentru informații detaliate 
cu privire la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, accesați secțiunea 
specifică de pe site-ul REDR. 
 
Pentru a afla mai multe despre dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, vă 
invităm să consultați informațiile de mai jos: 
  
Lecții învățate în perioada 2007-2013 
 
O selecție de link-uri către activitatea relevantă a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală, oferind 
o mai bună înțelegere a abordării dezvoltării rurale prin prisma LEADER și a dezvoltării locale plasate 
sub responsabilitatea comunității. 

 Revista rurală nr. 11: LEADER și cooperarea [PDF ] se concentrează pe 
relația dintre două elemente cheie ale abordării LEADER – strategiile de dezvoltare locală și 
cooperarea. 

 Grupul de reflecție axat pe aplicarea abordării ascendente a LEADER a fost creat cu scopul de 
a realiza un inventar al modelelor de punere în aplicare a LEADER, de a identifica principalele 
dificultăți și bune practici în punerea în aplicare a LEADER și de a reflecta asupra unor soluții 
posibile. 

 Grupul de reflecție axat pe menținerea caracterului inovator/experimental al LEADER a 
analizat aspectele legate de definirea domeniului de aplicare a inovării în cadrul LIDER și 
exemplele de bună practică în proiectarea și punerea în aplicare condițiilor de eligibilitate 
pentru proiecte inovatoare și programe de sprijinire a inovării. 

 Grupul de reflecție axat pe punerea în aplicare a măsurii de cooperare în cadrul LEADER a 
analizat aspecte legate de cooperarea transnațională (CTN) în cadrul LEADER. 

 Grupul de reflecție: Strategii de dezvoltare locală îmbunătățite a fost constituit pentru a 
analiza două aspecte cheie ale strategiilor de dezvoltare locală – definirea și punerea în 
aplicare. 

 Al treilea eveniment LEADER 2013: Construirea unor punți pentru viitor a fost organizat cu 
scopul de a sprijini procesul de programare reușită a dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității la nivel național și local. 

 Biblioteca LEADER oferă informații și documentație cu privire la LEADER II, LEADER+ și 
programul LEADER pentru perioada 2007-2013.  

 Baza de date a grupurilor de acțiune locală (GAL) oferă o resursă privind toate grupurile de 
acțiune locală înregistrate, inclusiv obiectivele acestora și detaliile de contact la sfârșitul 
perioadei de programare 2007-2013. 

 Ghidul privind cooperarea transnațională oferă link-uri către informații destinate să sprijine 
grupurile de acțiune locală interesate de procesul de pregătire și punere în aplicare a unui 
proiect de cooperare transnațională. 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/ro/clld_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/ro/clld_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E2140FF-F21A-577F-B4A0-573480B310EB
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
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 Norme și proceduri de cooperare transnațională în statele membre oferă informații 
destinate grupurilor de acțiune locală și altor actori de tipul grupurilor de acțiune locală 
interesați să elaboreze proiecte de cooperare transnațională. 

 Ca parte a setului de instrumente LEADER, secțiunea Grupuri de acțiune locală (GAL) oferă 
informații utile și practice despre diferite aspecte legate de constituirea unui grup de acțiune 
locală. 

 Secțiunea Proiectarea și punerea în aplicare a strategiilor din setul de instrumente a LEADER 
oferă îndrumări cu privire la aspecte legate de proiectarea și punerea în aplicare a 
strategiilor de dezvoltare locală. 

 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității în cadrul secțiunii „Teme” de pe 
site-ul REDR 

 Material video: Mai multe despre LEADER – abordarea LEADER pentru dezvoltare rurală 
 Material video: Principiile LEADER 

 
Exemple de punere în aplicare a abordării LEADER 
În continuare pot fi consultate exemple de proiecte LEADER și de proiecte de cooperare 
transnațională, studii de caz relevante și relatări cu privire la punerea în aplicare cu succes a 
programelor de dezvoltare rurală 

 Broșura proiectelor FEADR dedicate LEADER [PDF  ] ilustrează și 
subliniază valoarea adăugată a LEADER prin exemple concrete de proiecte finanțate de 
FEADR. 

 Seria de fișe informative „Cele mai bune practici LEADER pentru strategiile de dezvoltare 
locală în întreaga UE” prezintă exemple practice relevante utilizate de Autoritățile de 
Management și de grupurile de acțiune locală în timpul punerii în aplicare a abordării 
LEADER în perioada 2007-2013. Seria își propune să evidențieze ceea ce funcționează bine în 
faza de proiectare și de punere în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală. Pentru 
informații suplimentare, faceți clic pe link-urile aferente fiecărei fișe informative de mai jos: 

o Procedura de selecție a grupurilor de acțiune locală, în mai mulți pași (FI) [PDF ] 
o Punerea în aplicare a proiectului în mai multe etape și programul de monitorizare 

continuă (UK) [PDF ] 
o Norme și metodologii clare pentru a asigura integrarea multisectorială în cadrul 

strategiilor locale (GR) [PDF ] 
o Facilitarea măsurării obiectivelor strategiilor de dezvoltare locală pentru a se 

evidenția valoarea adăugată a abordării LEADER (IE) [PDF ] 
o Listă de verificare practică pentru grupurile de acțiune locală care își pregătesc 

strategiile de dezvoltare locală (SE) [PDF ] 
o Sprijinirea independenței grupurilor de acțiune locală și a obiectivității în luarea 

deciziilor (FI) [PDF ] 
o Procesul de evaluare reciprocă a grupurilor de acțiune locală (FI) [PDF ] 
o Consolidarea caracterului regional al LEADER (FR) [PDF ] 
o Integrarea responsabilității sociale corporative în cadrul proiectelor LEADER (ES) 

[PDF ] 
o Integrarea strategiilor locale de dezvoltare în planificarea teritorială mai amplă (ES) 

[PDF ] 
o Îmbunătățirea monitorizării și a evaluării LEADER (IT) [PDF ] 
o Utilizarea metodologiilor participative în conceperea unor strategii de dezvoltare 

locală de bună calitate (IT) [PDF ] 
 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/en/member-states-tnc-rules-and-procedures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/en/description-of-the-strategy-and-its-objectives_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/en/clld_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/en/clld_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_018.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/01_Multi-step-LAG-Selection-Procedure_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/02_Multi-stage-Project-Application-and-Continuous-Monitoring.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/03_Clear-rules-and-methodologies-to-ensure-multi-sector-integ.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/04_Making-LDS-goals-easily-measurable-to-capture-LEADER%E2%80%99s-add.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/05_Practical-checklist-for-LAGs-preparing-their-Local-Develop.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/06_Supporting-LAG-independence-and-objective-decision-making.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/07_Inter-LAG-evaluation-process_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/08_Enhancing-LEADER%E2%80%99s-regional-flavour_fr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/09_Integrating-Corporate-Social-Responsibility-into-LEADER-pr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/10_Integrating-LDS-into-wider-territorial-planning_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/11_Better-monitoring-and-evaluation-of-LEADER_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/12_Using-participatory-methodologies-to-design-quality-Local.pdf
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Aici pot fi consultate exemple reale motivante de proiecte LEADER și de proiecte de cooperare 
transnațională sprijinite în cadrul programelor de dezvoltare rurală 2007-2013. 
 
Pregătire pentru perioada 2014-2020 
Informații utile privind pregătirile pentru programarea și punerea în aplicare a dezvoltării locale 
plasate sub responsabilitatea comunității în zone rurale și non-rurale. 

 Informații cu privire la politica de coeziune 2014-2020 
 Inițiative relevante pentru punerea în aplicare a dezvoltării locale plasate sub 

responsabilitatea comunității, inclusiv aplicarea acesteia în zone non-rurale. 
 Ateliere dedicate dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității au fost 

organizate de DG AGRI și de punctele de contact ale Rețelei europene pentru dezvoltare 
rurală în contextul celei de-a zecea săptămâni europene a regiunilor și orașelor – ZILELE 
PORȚILOR DESCHISE. Scopul a fost de a genera discuții privind pregătirea, conceperea, 
punerea în aplicare și gestionarea strategiilor de dezvoltare locală (SDL), pentru a genera o 
înțelegere a modului în care colaborarea în rețea poate fi folosită ca instrument pentru a 
mobiliza actorii și pentru a promova la scară largă valoarea adăugată a cooperării 
transnaționale între teritoriile locale. 

 Fișele privind „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității" [PDF ] 
(elaborate de DG REGIO) evidențiază elementele cheie ale abordării viitoare. 

 Scopul principal al Orientărilor comune ale Direcțiilor Generale ale Comisiei Europene AGRI, 
EMPL, MARE și REGIO cu privire la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene [PDF ] (29 aprilie 
2013) este de a sprijini autoritățile din statele membre să creeze condițiile necesare pentru a 
utiliza în mod efectiv dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității în 
acordurile de parteneriat și pentru a o proiecta în programele respective. 

 Seminarul Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) în cadrul 
fondurilor ESI 2014-2020, organizat la 6 februarie 2013, a oferit orientări și recomandări 
referitoare la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității în ceea ce privește 
aspectele legate de programare în parametrii cadrului strategic comun 2014-2020 

 Atelierul dedicat dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității a fost organizat 
de Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală în vederea schimbului de informații și de 
idei pentru viitoarea perioadă de programare și pentru a identifica nevoile părților interesate 
implicate în acest context și posibilul rol al rețelelor în faza pregătitoare. 

 Informații despre Inițiativa tematică a rețelelor rurale naționale privind dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, care joacă în principal rolul unui forum de schimb 
pentru rețelele rurale naționale. 

 Atelierul privind Finanțarea LEADER/a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea 
comunității: Oportunități și practici relevante a fost organizat la 12 noiembrie 2013 ca parte 
a activităților REDR în sprijinul pregătirii perioadei de programare 2014-2020. Atelierul a pus 
în evidență provocările specifice ale finanțării LEADER/ale dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității și a identificat mecanisme eficace pentru finanțarea LEADER/a 
dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, precum și modul în care aceste 
mecanisme pot fi integrate în mecanismele de punere în aplicare a politicilor relevante. 

 
Țări candidate și potențial candidate 
Această secțiune oferă informații selectate despre țările candidate și țările potențial candidate 
pentru aderarea la UE, de la cele mai recente știri privind aderarea la evenimentele și inițiativele de 
colaborare în rețea care modelează viitoarea politică de dezvoltare rurală. În prezent, cinci țări sunt 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_ro.cfm#10
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/other-clld-relevant-information/en/other-clld-relevant-information_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/other-clld-relevant-information/en/other-clld-relevant-information_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/en/community-led-local-development-open-days-2012_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance_2013_04_29.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#3
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#3
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community/en/workshop-on-community_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/financing-for-leader-clld/en/financing-for-leader-clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/financing-for-leader-clld/en/financing-for-leader-clld_en.cfm
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recunoscute oficial ca țări candidate: Islanda, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Serbia și Turcia; trei sunt potențial candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo*. Informații 
generale despre țările respective sau despre procesele lor aderare la UE pot fi consultate în 
secțiunea specială de pe site-ul DIRECȚIEI GENERALE EXTINDERE. 
 
Prin IPARD (Instrumentul de preaderare pentru dezvoltare rurală), țările candidate și potențial 
candidate sunt asistate în punerea în aplicare a acquis-ului Uniunii privind politica agricolă comună și 
adaptarea durabilă a sectorului agricol și a zonelor rurale din țara candidată. 
Profiluri de țară 
 
Link-uri către informații detaliate privind fiecare țară de pe site-ul Europa (DG Agricultură și 
Dezvoltare Rurală): 

 Profilurile țărilor candidate: 
o fosta Republică iugoslavă a Macedoniei; 
o Islanda; 
o Muntenegru; 
o Serbia; 
o Turcia. 

 Profilurile țărilor potențial candidate: 
o Albania; 
o Bosnia și Herțegovina; 
o Kosovo* 

 
* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 
1244/1999 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind 
Declarația de independență a Kosovo.  
 
 
 
Rețele de dezvoltare rurală 
 
Resursele disponibile și informații despre rețele rurale naționale emergente și alte experiențe legate 
de rețelele rurale în țările candidate și potențial candidate. 

 La 11 noiembrie 2010, a avut loc la Bruxelles un seminar privind crearea și dezvoltarea de 
rețele rurale naționale în țările candidate. Toate prezentările din cadrul seminarului pot fi 
descărcate de pe site-ul REDR. 

 Uniunea asociațiilor civile Rețeaua de dezvoltare rurală din fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei – (RDR) a fost înființată în martie 2010 la Skopje, ca o mișcare organizată la nivel 
național pentru a oferi o posibilitate de exprimare comunităților rurale din Republica 
Macedonia. Rețeaua este, de asemenea, membră a ELARD (Asociația europeană LEADER 
pentru dezvoltare rurală) 

 Rețeaua de sprijin pentru dezvoltare rurală din Serbia 
 
Evenimente 
O selecție de evenimente care contribuie la elaborarea politicii de dezvoltare rurală și la promovarea 
consolidării capacităților. 

 CONFERINȚA IAP 2013 - Instrumentul de asistență pentru preaderare (2014-2020) 
 Atelierul LEADER în cadrul programelor pre- și post-aderare 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/iceland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/turkey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/kosovo/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-candidate-potential-countries/en/eu-candidate-potential-countries_en.cfm
http://ruralnet.mk/
http://ruralnet.mk/
http://www.elard.eu/elard/national-leader-networks/en_GB/rural-development-network-of-the-republic-of-macedonia
http://www.ruralinfoserbia.rs/index.php
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/donor-coordination/aid-effectiveness/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51621
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 Atelierul Măsurile de dezvoltare rurală pentru Instrumentul de preaderare II / Instrumentul 
de preaderare pentru dezvoltare rurală 2014-2020 

 Atelierul Instrumentul de preaderare pentru dezvoltare rurală: lecții învățate și perspective 
pentru următoarea perioadă de programare 

 Atelierul multinațional Instrumentul de preaderare pentru dezvoltare rurală post-2013 
 Atelierul Măsurile Instrumentului de preaderare pentru dezvoltare rurală - Turism rural 
 Atelierul Programul „Instrumentul de preaderare pentru dezvoltare rurală (măsuri și 

aplicații)” 
 Atelierul regional dedicat Instrumentului de preaderare pentru dezvoltare rurală 
 Seminarul privind Principalele principii de programare ale Instrumentului de preaderare 

pentru dezvoltare rurală 
 Seminarul privind Monitorizarea și evaluarea programului „Instrumentul de preaderare 

pentru dezvoltare rurală” 
 Primul atelier regional de colaborare în rețea pentru proiectul FAO/GLPI: „Eficientizarea 

agriculturii și a politicilor de dezvoltare rurală în țările Europei de Sud-Est în vederea aderării 
la UE", 15 - 16 septembrie 2012, Vodice, Croația 

 Al doilea atelier regional de colaborare în rețea pentru proiectul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură/Grupurilor permanente de lucru: „Eficientizarea 
agriculturii și a politicilor de dezvoltare rurală în țările Europei de Sud-Est în vederea aderării 
la UE”, 22-24 mai 2013, Bar, Muntenegru 

 Primul atelier național de colaborare în rețea pentru proiectul FAO/GLPI, „Eficientizarea 
agriculturii și a politicilor de dezvoltare rurală în țările Europei de Sud-Est în vederea aderării 
la UE”, organizat cu succes în regiune, 7-15 februarie 2013, Albania, Muntenegru și Bosnia și 
Herțegovina 

 Al doilea atelier național de colaborare în rețea pentru proiectul FAO/GLPI „Eficientizarea 
agriculturii și a politicilor de dezvoltare rurală în țările Europei de Sud-Est în vederea aderării 
la UE”, organizat în perioada 1-7 septembrie 2013 în Serbia, Macedonia și Kosovo*. 

 Întâlnirea PREPARE (Parteneriatului pentru Europa rurală) 2013 [PDF ], organizată în 
perioada 4-7 Septembrie 2013 în Bosnia și Herțegovina 

 Forumul dedicat politicii agricole 2013: „Noi perspective pentru agricultură și dezvoltarea 
rurală în Europa de Sud-Est spre un viitor durabil”, 15 – 18 octombrie 2013, Pristina, 
Kosovo*. 

 
Inițiative și proiecte 
 
Informații cu privire la inițiativele și proiectele care susțin politica și activitățile de dezvoltare rurală  

 Inițiativa LEADER Serbia este denumirea neoficială a proiectului finanțat de UE, intitulat 
oficial „Consolidarea capacităților pentru înființarea și punerea în aplicare a inițiativei 
LEADER în Republica Serbia”. Un rezultat important al proiectului este Manualul pentru 
punerea în aplicare a LEADER, care prezintă orientări practice pentru instituirea abordării 
LEADER în Serbia. 

 „Cetățenii Europei” ( „Gradjani za Europu”)  este o inițiativă a organizațiilor 
neguvernamentale din Bosnia și Herțegovina. Membrii inițiativei sunt activi în trei domenii 
principale, inclusiv dezvoltarea zonelor rurale și a agriculturii în Bosnia și Herțegovina, și 
contribuie la îmbunătățirea rolului societății civile în procesul de integrare europeană. 
Pentru mai multe informații despre „Cetățenii Europei", vizitați site-ul oficial al inițiativei. 

 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51683
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51683
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45127
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45127
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48196
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51402
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50251
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50251
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=33574
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=34124
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=34124
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=30408
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=30408
http://www.seerural.org/upcoming-events-archive/first-regional-networking-workshop-for-the-faoswg-project%E2%80%9Dstreamlining-of-agriculture-and-rural-development-policies-of-see-countries-for-eu-accession%E2%80%9D-15-%E2%80%93-16-september-201/
http://www.seerural.org/upcoming-events-archive/first-regional-networking-workshop-for-the-faoswg-project%E2%80%9Dstreamlining-of-agriculture-and-rural-development-policies-of-see-countries-for-eu-accession%E2%80%9D-15-%E2%80%93-16-september-201/
http://www.seerural.org/upcoming-events-archive/first-regional-networking-workshop-for-the-faoswg-project%E2%80%9Dstreamlining-of-agriculture-and-rural-development-policies-of-see-countries-for-eu-accession%E2%80%9D-15-%E2%80%93-16-september-201/
http://www.seerural.org/upcoming-events-archive/second-regional-networking-workshop-for-the-fao-swg-project%E2%80%9Dstreamlining-of-agriculture-and-rural-development-policies-of-see-countries-for-eu-accession%E2%80%9D-22-%E2%80%93-24-may-2013-ba/
http://www.seerural.org/upcoming-events-archive/second-regional-networking-workshop-for-the-fao-swg-project%E2%80%9Dstreamlining-of-agriculture-and-rural-development-policies-of-see-countries-for-eu-accession%E2%80%9D-22-%E2%80%93-24-may-2013-ba/
http://www.seerural.org/upcoming-events-archive/second-regional-networking-workshop-for-the-fao-swg-project%E2%80%9Dstreamlining-of-agriculture-and-rural-development-policies-of-see-countries-for-eu-accession%E2%80%9D-22-%E2%80%93-24-may-2013-ba/
http://www.preparenetwork.org/files/PG%202013/PG_BiH_2013_PROGRAMME.pdf
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Îndrumare și asistență tehnică 
 
Selecție de resurse și documente care oferă îndrumări pentru procesul de aderare, în special în ceea 
ce privește problemele legate de dezvoltarea rurală. 

 Broșura „IPA – O nouă perspectivă asupra asistenței UE pentru extindere” [PDF ] oferă un 
instantaneu asupra a ceea ce este instrumentul de preaderare, motivul pentru care a fost 
creat, modul în care funcționează acesta și modul în care este benefic atât pentru UE, cât și 
pentru țările care doresc să adere la UE. 

 
 
1.6. Comunicarea privind dezvoltarea rurală 

 
Comunicarea este un sprijin esențial pentru punerea în aplicare a Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), sprijinind statele membre ale UE să promoveze politica de dezvoltare 
rurală. 
Fiecare program de dezvoltare rurală al UE trebuie să includă un plan de acțiune dedicat comunicării. 
Acesta este vital pentru a se garanta că beneficiarii cunosc și înțeleg modul în care pot fi accesate 
fondurile disponibile și, de asemenea, pentru ca cetățenii europeni să afle despre beneficiile 
concrete generate de politica de dezvoltare rurală a UE. 
 
Abordarea comunicării 
 
Comunicarea privind FEADR trebuie să reflecte abordarea globală a Comisiei Europene în ceea ce 
privește comunicarea, care se bazează pe trei principii esențiale: 

1. Ascultarea opiniei publice – Comisia Europeană ia în considerare punctele de vedere și 
preocupările publicului; comunicarea este un dialog, nu o stradă cu sens unic. Comunicarea 
cuprinde nu doar informarea cetățenilor UE, ci și posibilitatea cetățenilor de a-și exprima 
propria opinie astfel încât Comisia Europeană să le poată înțelege percepțiile și preocupările. 

2. Explicarea modalităților în care politicile, programele și proiectele afectează viața de zi cu zi 
a oamenilor, în așa fel încât aceștia să le poată înțelege și să se raporteze la ele dacă 
urmăresc evoluțiile politice la nivel european. 

3. Conectarea cu oamenii pe plan local – abordarea acestora în mediul lor național sau local, 
prin mijloacele lor preferate. 

 
Activitățile de comunicare ale FEADR, atât la nivel european, cât și la nivel național, sunt concepute 
pentru a fi în conformitate cu strategia generală de comunicare a Direcției Generale Agricultură și 
Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene. Odată cu numirea Comisiei în 2010, a fost 
stabilită o nouă strategie pentru a fi în conformitate cu provocările în materie de comunicare din 
perioada 2010-2015, în principal reforma politicii agricole comune (PAC) și noua perioadă de 
programare, 2014-2020. Identificarea și colectarea de exemple concrete și de povești de succes 
dintr-o gamă diversă de tematici și state membre sunt cruciale în vederea unei comunicări eficace, 
atât pentru beneficiari, cât și pentru publicul mai larg. 
 
Diseminarea exemplelor de proiecte 
 
REDR diseminează exemple de proiecte relevante din programele de dezvoltare rurală puse în 
aplicare pe teritoriul întregii Europe, prin mai multe mijloace, inclusiv: 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/images/calls/f2/IPA%20brochure_en.pdf
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 Broșurile proiectelor FEADR, o colecție de relatări cu privire la proiectele din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală, publicate pe diferite teme și în 6 limbi 

 Baza de date a proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală, care reunește 
exemple de proiecte din toate cele 27 de state membre ale UE într-un format concis de tip 
„carte poștală” . 
 

Inițiativa tematică a rețelelor rurale naționale 
 
Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală a lansat o inițiativă tematică privind comunicarea în 
cadrul rețelelor rurale naționale, cu scopul de a favoriza schimbul de bune practici în ceea ce 
privește modul în care statele membre comunică despre propriile programe de dezvoltare rurală și 
despre FEADR în general. De asemenea, inițiativa vizează să prezinte unei audiențe mai largi 
realizările și provocările legate de punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare rurală la nivel local, 
cu ajutorul unei multitudini de produse, instrumente, publicații și campanii care sunt disponibile în 
întreaga Europă și care au fost finanțate în cadrul FEADR. 
 
În continuare, sunt descrise rezultatele concrete ale inițiativei: 

 organizarea celei de-a 12-a reuniuni a rețelelor rurale naționale, dedicată comunicării, la 28 
iunie 2011. Faceți clic aici 

 organizarea unei conferințe speciale intitulate „Informarea cetățenilor cu privire la 
dezvoltarea rurală” la Milano, în perioada 17-18 noiembrie, promovată de rețeaua rurală 
națională din Italia. Faceți clic aici 

 înființarea unei rețele de experți în comunicare pentru dezvoltare rurală la nivel de stat 
membru.  

 participare comună a rețelelor rurale naționale la „Săptămâna verde internațională de la 
Berlin” și la „Expoziția agricolă internațională de la Paris” 

 publicarea unei Broșuri privind comunicarea a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală, 
care arată de ce comunicarea este un instrument important pentru concentrarea eforturilor 
programelor de dezvoltare rurală asupra noilor provocări și încurajarea unei mai mari 
utilizări a oportunităților oferite de FEADR. 

 
Resursa online Comunicarea privind dezvoltarea rurală oferă exemple de instrumente de informare 
și promovare finanțate prin FEADR și utilizate în statele membre și în UE pentru a promova 
programele de dezvoltare rurală și pentru a îmbunătăți eficiența acestora.  
 
Instrumentele de comunicare și materialele publicitare sunt importante pentru transmiterea de 
mesaje-cheie către părțile interesate din domeniul dezvoltării rurale și către publicul larg deopotrivă. 
Aceste instrumente și materiale cresc gradul de informare a opiniei publice cu privire la obiective, 
priorități, oportunități de finanțare și exemple de proiecte sprijinite de FEADR în statele membre ale 
UE. Toate materialele de pe această pagină web au fost furnizate de rețelele rurale naționale, de 
Autoritățile de Management, de grupurile de acțiune locală etc., iar multe altele sunt adăugate în 
mod regulat. Fișe individuale concise însoțesc fiecare produs de comunicare, furnizând informații 
despre titlu, cost, autor, data publicării etc., inclusiv un scurt rezumat al conținutului și publicul țintă 
preconizat. 
 
 

 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd-projects-brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://www.gruenewoche.de/en/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/conference-on-communication-in-rural-development/en/conference-on-communication-in-rural-development_en.cfm
http://www.gruenewoche.de/en/
http://www.gruenewoche.de/en/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/international-agricultural-paris-fair_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=EDD0EB18-EB1C-484B-AF53-C8163C7451DD
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
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2. Țara 

Toate statele membre au instituit strategii naționale de dezvoltare rurală și programe de dezvoltare 
rurală (PDR-uri), fie la nivel național, fie la nivel regional. Harta interactivă a site-ului REDR vă 
permite să accesați o varietate de informații referitoare la fiecare stat membru: 
 

 Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 
Pentru fiecare țară, aceste pagini oferă o privire de ansamblu asupra 
modului în care este gestionată dezvoltarea rurală, un rezumat al 
obiectivelor politicii de dezvoltare rurală, documente relevante și 
organizații relevante.  

Austria  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Belgia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Bulgaria  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Croația  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Cipru  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Republica Cehă  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Danemarca  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Estonia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Finlanda  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Franța  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Germania  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Grecia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Ungaria  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Irlanda  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Italia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Letonia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Lituania  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Luxemburg  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Malta  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Țările de Jos  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Polonia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Portugalia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

România  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Slovacia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Slovenia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Spania  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Suedia  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Regatul Unit  Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Martinica, Guadalupe, Guyana 
Franceză, Réunion (Franța) 

Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Insulele Canare (Spania) Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

Insulele Azore și Madeira 
(Portugalia) 

Informații cu privire la programele de dezvoltare rurală 

 
 

http://enrd.ec.europa.eu/country/austria/ro/austria_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/belgium/ro/belgium_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/bulgaria/ro/bulgaria_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/croatia/ro/croatia_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/cyprus/ro/cyprus_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/czechrepublic/ro/czechrepublic_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/denmark/ro/denmark_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/estonia/ro/estonia_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/finland/ro/finland_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/france/ro/france_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/germany/ro/germany_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/greece/ro/greece_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/hungary/ro/hungary_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/ireland/ro/ireland_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/italy/ro/italy_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/latvia/ro/latvia_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/lithuania/ro/lithuania_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/luxembourg/ro/luxembourg_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/malta/ro/malta_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/thenetherlands/ro/thenetherlands_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/poland/ro/poland_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/portugal/ro/portugal_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/romania/ro/romania_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/slovakia/ro/slovakia_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/slovenia/ro/slovenia_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/spain/ro/spain_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/sweden/ro/sweden_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/uk/ro/uk_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/france/ro/france_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/spain/ro/spain_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/portugal/ro/portugal_ro.cfm
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Rețelele rurale naționale 
Pentru fiecare rețea rurală națională, aceste pagini oferă informații cu privire la participanții în 
rețea, structura organizatorică a rețelei, activitățile rețelelor rurale naționale, principalele 
priorități și activitățile cu alte rețele/țări. 

 
Autoritatea națională 

Detaliile de contact pentru Ministerele Agriculturii din toate statele membre ale UE sunt 
disponibile aici. 

 
Autoritatea de Management 

Autoritățile de Management sunt desemnate de statul membru și pot fi un organism public sau 
privat responsabil de gestionarea programelor de dezvoltare rurală la nivel național sau 
regional. Informații de contact detaliate pentru toate Autoritățile de Management pot fi 
consultate aici. 

 
Agenția de plăți 

Agențiile de plăți sunt departamentele sau organismele din statele membre care sunt 
responsabile cu verificarea eligibilității cererilor, cu monitorizarea procedurii de alocare a 
ajutoarelor, precum și cu asigurarea conformității tuturor plăților cu normele UE. O listă a 
agențiilor de plăți, pe țări este disponibilă aici. 

 
Baza de date a grupurilor de acțiune locală 

Grupurile de acțiune locală (GAL-urile) sunt pilonul principal al punerii în aplicare a abordării 
LEADER. Responsabilitățile acestora includ elaborarea de strategii locale, sprijinirea colaborării 
în rețea a părților interesate și evaluarea și aprobarea proiectelor individuale LEADER. Această 
bază de date oferă un rezumat al grupurilor de acțiune locală înregistrate la sfârșitul perioadei 
de programare 2007-2013, incluzând obiectivele acestora și detaliile de contact. 

 
Fișe informative ale programelor de dezvoltare rurală 

Fișele informative privind progresul programelor de dezvoltare rurală oferă „instantanee” ale 
progresului realizat în cadrul fiecăruia dintre programele de dezvoltare rurală puse în aplicare în 
întreaga UE, furnizând informații actualizate privind: punerea în aplicare financiară a 
programelor (cheltuieli publice totale efectuate); progresul general al programelor de 
dezvoltare rurală în ceea ce privește realizările (informații sumare despre cele mai importante 
măsuri) și comparații cu obiectivele vizate pentru perioada 2007-2013. Informațiile sunt 
furnizate la nivel național și la nivel regional. De asemenea, este disponibil un rezumat pentru 
UE-27. 

 
Proiectele din cadrul programelor de dezvoltare rurală 

Aceasta bază de date care poate fi descărcată prezintă modul în care FEADR este utilizat în 
practică, oferind exemple detaliate pentru diferite tipuri de proiecte, inclusiv finanțarea 
acestora, din fiecare stat membru al UE și acoperind toate axele programelor de dezvoltare 
rurală. 

 
În plus, secțiunea „Țară”  oferă informații despre țările care doresc aderarea la UE. Pentru detalii 
referitoare la țările recunoscute oficial ca țări candidate și la țările potențial candidate, consultați 
această pagină. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/ro/nrn-information_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/national-authorities/en/national-authorities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/national-authorities/en/national-authorities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/managing-authorities/en/managing-authorities_en.cfm#de
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/managing-authorities/en/managing-authorities_en.cfm#de
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/paying-authorities/en/paying-agencies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/paying-authorities/en/paying-agencies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm#Denmark
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-candidate-potential-countries/en/eu-candidate-potential-countries_en.cfm
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3. Teme 
 
Provocările dezvoltării rurale europene sunt la fel de diverse și complexe precum zonele rurale în 
sine, înglobând probleme socioeconomice, financiare, tehnice și de mediu, toate interconectate. 
Activitatea analitică a REDR se axează pe un set de teme importante, de la schimbările climatice 
până la antreprenoriatul rural, de la incluziunea socială până la inovare. Vă invităm aici să explorați 
aceste teme, concentrându-vă asupra implicațiilor pentru elaborarea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicii rurale. 
Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a parcurge conținutul secțiunii: 
  

 Agricultură 
 Mediu 
 Antreprenoriat 
 Tineretul și tinerii fermieri 
 Silvicultură 
 Tehnologiile informației și comunicațiilor 
 Legături rural-urban 
 Aspecte sociale 
 Transferul de cunoștințe și inovarea 

 
3.1. Agricultură 
 
Agricultura este una dintre principalele preocupări pentru Rețeaua europeană pentru dezvoltare 
rurală. Această secțiune evidențiază în special cercetarea cu privire la fermele mici, fermele de semi-
subzistență, agricultura montană, produsele alimentare locale și lanțurile scurte de aprovizionare. 
 
Fermele mici 
 
Fermele mici au constituit dintotdeauna temelia agriculturii UE, având un rol important atât în 
producție, cât și în menținerea vitalității rurale. Fermele mici păstrează în viață comunitățile locale 
rurale și furnizează importante servicii sociale, culturale și de mediu (bunuri publice), creând de 
asemenea valoare adăugată, mai ales sub forma produselor locale specializate. În consecință, 
situația actuală și efectele schimbărilor structurale asupra supraviețuirii fermelor mici sunt foarte 
importante pentru zonele rurale din UE. Odată cu ultimele două valuri de extindere a Uniunii 
Europene, din 2004 și 2007, milioane de ferme mici și de semi-subzistență au devenit parte din UE. 
Acestea au un grad redus de integrare pe piață, iar competitivitatea lor a fost pusă sub semnul 
întrebării. Cu toate acestea, ele sunt un factor de populare a zonelor rurale, adeseori în cele mai 
fragile și dezavantajate regiuni. 
 
Conferința la nivel înalt „Prezentul și viitorul fermelor mici în Uniunea Europeană” a avut loc în 
perioada 8-9 iulie 2011 la Cracovia, în Polonia. Evenimentul a fost organizat de Universitatea de 
Agricultură din Cracovia, de Institutul pentru Dezvoltare Rurală și Agricolă al Academiei Poloneze de 
Științe din Varșovia, de Asociația „Malopolska” a Serviciilor de Extensie Agricolă, de Centrul de 
Consiliere Agricolă din Brwinów (filiala Cracovia) și de cabinetul eurodeputatului Czesław Siekierski. 
Conferința este considerată o continuare a seminarului Rețelei europene pentru dezvoltare rurală pe 
tema agriculturii de semi-subzistență desfășurat în octombrie 2010 la Sibiu, în România. Raportul 
rezumativ al conferinței de la Cracovia poate fi descărcat aici [PDF ]. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=EDD1DF10-0987-E551-1FD1-F62B84E3F722
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Inițiativa tematică comună a rețelelor rurale naționale din cadrul REDR referitoare la lanțurile de 
aprovizionare scurte prezintă o importanță deosebită pentru fermele mici. Informații suplimentare 
despre această inițiativă sunt disponibile mai jos. 
 
Fermele de semi-subzistență 
 
Dezbaterea pe tema fermelor mici a dobândit o semnificație aparte odată cu ultimele două valuri de 
extindere din anii 2004 și 2007, datorită cărora numărul fermierilor care practică agricultura de 
subzistență și semi-subzistență s-a multiplicat de peste trei ori, ajungând la 11 milioane în cele 27 de 
state membre ale UE. Ca dovadă a interesului în creștere de care se bucură acest domeniu de 
activitate, seminarul intitulat „Agricultura de semi-subzistență în UE: situația actuală și perspective 
de viitor”, desfășurat în România, la Sibiu, în perioada 13-15 octombrie 2010, a reunit în jur de 140 
de participanți. Discuțiile au urmărit să contribuie la o mai bună înțelegere a profilului și a nevoilor 
fermierilor de semi-subzistență, a oportunităților ce li se deschid acestora, precum și a modului în 
care fermele de semi-subzistență interacționează în societate și cu mediul înconjurător. 
 
Pentru seminar a fost elaborată o importantă lucrare de referință despre fermele de semi-
subzistență din UE, care poate fi descărcată în format PDF: . 
Pentru mai multe informații cu privire la seminarul pe tema fermelor de semi-subzistență, faceți clic 
aici. 
 
Agricultura montană 
 
În comparație cu alte zone rurale, zonele rurale de munte se confruntă cu provocări aparte și au 
nevoi specifice. În contextul politicii agricole a UE, aceste zone sunt incluse în denumirea de zone 
defavorizate (ZD), deoarece sunt caracterizate în general fie printr-un sezon de creștere redus (din 
cauza altitudinii ridicate), fie prin pante abrupte situate la o altitudine mai mică, fie printr-o 
combinație a acestor două trăsături. 
Aceste condiții pun probleme pentru agricultură și pentru economia rurală a zonelor respective. UE a 
dezvoltat instrumente de sprijin specifice destinate zonelor rurale montane și care includ măsuri de 
politică de dezvoltare rurală. 
 
 
În cadrul unui proces de analiză mai amplu întreprins de DG AGRI, punctul de contact al Rețelei 
europene pentru dezvoltare rurală a realizat o analiză a sprijinului disponibil pentru zonele montane 
și agricultura montană prin programele de dezvoltare rurală. Rezultatele analizei au fost publicate în 
următoarele rapoarte: 

 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Performanță de vârf” [PDF ] 
 Documentul de lucru al REDR privind evaluarea agriculturii montane [PDF ] 

 
Pentru următoarea perioadă de programare (2014-2020) a politicii de dezvoltare rurală a UE au fost 
propuse noi forme de susținere specială pentru zonele montane. Printre acestea se numără 
posibilitatea ca programele de dezvoltare rurală să includă sub-programe dedicate zonelor montane. 
Puteți consulta noile propuneri aici. 
 
Informații suplimentare cu privire la zonele montane și dezvoltarea rurală în UE se găsesc aici: 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FB3C4513-AED5-E24F-E70A-F7EA236BBB5A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FB3C4513-AED5-E24F-E70A-F7EA236BBB5A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85D15DB1-9B30-110D-42A9-FB47AFAC37E5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85D15DB1-9B30-110D-42A9-FB47AFAC37E5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1B6A9097-EB30-C9CD-9ADF-70EF7D8485BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1B64FA31-B5AF-D48F-2630-0064FE4C9EEF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
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 Euromontana (unul dintre membrii Rețelei europene pentru dezvoltare rurală) promovează 
ideea de munți vii, dezvoltarea integrată și durabilă, precum și calitatea vieții în zonele 
montane.  

 Agenția Europeană de Mediu a pregătit informații utile despre necesitățile ecosistemelor 
montane din UE în ceea ce privește gestionarea terenurilor. Puteți accesa raportul agenției 
pe această temă aici.  

 Consultați Baza de date a proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală pentru a 
identifica proiecte relevante pentru zonele montane. 

 
Produse alimentare locale și lanțuri scurte de aprovizionare 
 
Rolul important al produselor alimentare în dezvoltarea rurală a UE este evidențiat de Comisia 
Europeană în analiza politicii de promovare a produselor agricole. În 2011 au fost înaintate 
propuneri de actualizare a acestei politici, care atrag atenția asupra faptului că „UE dispune de un 
patrimoniu culinar de o mare diversitate, pe care ar trebui să îl valorifice din plin”. Abordările în 
parteneriat pentru consolidarea piețelor de alimente locale s-au dovedit instrumente de dezvoltare 
rurală eficace. Rezultatele unor astfel de proiecte referitoare la produsele alimentare locale pot 
furniza o susținere durabilă elementelor esențiale ale economiei rurale. De exemplu, prin conlucrare, 
întreprinderile care participă la proiectele axate pe produse alimentare locale pot afla noi modalități 
de a-și vinde produsele în cantități mai mari și de a atrage noi tipuri de cumpărători. Între sectorul 
agricol, cel turistic și cel alimentar dintr-o zonă se pot stabili legături mai puternice. 
 
De asemenea, consumul de produse alimentare locale în zonele rurale are drept consecință 
reducerea transporturilor de alimente. Acest lucru poate aduce beneficii economice, de mediu și 
sociale, cum ar fi economii la costurile de transport, diminuarea emisiilor de gaze de eșapament, o 
solicitare mai scăzută a drumurilor rurale, reducerea aglomerației în trafic și o mai mare siguranță 
rutieră. De asemenea, întreprinderile rurale pot beneficia de multiple avantaje în dezvoltare de pe 
urma „lanțurilor scurte de aprovizionare”. De exemplu, reducerea numărului de întreprinderi 
implicate într-un lanț de aprovizionare între producătorul unei materii prime și consumatorul final 
poate avea drept consecință creșterea ponderii din prețul final primite de cei implicați. Pentru 
clienți, mai puține legături pot duce la o reducere a cheltuielilor, iar pentru toți factorii implicați 
identificarea provenienței materiei prime devine mai facilă. Vânzările directe (de la producătorul 
inițial la clientul final) reprezintă cele mai scurte lanțuri de aprovizionare. Măsurile financiare din 
cadrul setului de instrumente de sprijin al FEADR includ posibilități de facilitare a lanțurilor scurte de 
aprovizionare. Acestea au relevanță pentru sectorul agroalimentar și sunt aplicabile, de asemenea, 
altor întreprinderi rurale. 
 
Informații suplimentare se găsesc aici: 

 Un studiu interesant despre lanțurile de aprovizionare scurte a fost elaborat de rețeaua 
rurală națională italiană [PDF ]. 

 Pentru exemple de acțiuni privind produsele alimentare locale și lanțurile scurte de 
aprovizionare consultați broșura Rețelei europene pentru dezvoltare rurală despre 
proiectele alimentare susținute de FEADR [PDF       ]. 

 
 
 
 
 

http://www.euromontana.org/en/
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=BAA4B613-92C1-DBB4-997B-7BFAFFA031CC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
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3.2. Mediu 
 
Cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune, cel privind dezvoltarea rurală, conține dispoziții 
substanțiale pentru protecția mediului care contribuie la inversarea tendințelor în ceea ce privește 
provocările legate de biodiversitate, de emisiile de gaze cu efect de seră, de calitatea solului și a apei 
și de conservarea peisajelor. 
Mai exact, obiectivul axei 2 din Regulamentul privind FEADR este „de a îmbunătăți mediu și spațiul 
rural, prevăzând măsuri pentru protejarea și ameliorarea resurselor naturale, precum și pentru 
conservarea sistemelor agricole și forestiere de mare valoare naturală și a peisajelor culturale din 
zonele rurale ale Europei”. Importanța îmbunătățirii mediului prin politica de dezvoltare rurală a UE 
se reflectă în faptul că: 

 procentajul minim de finanțare propus pentru axa 2 este de 25 % (comparativ cu 10 % 
pentru axele 1 și 3) 

 măsura de agromediu (M214) este singura măsură obligatorie și se aplică, prin urmare, în 
toate cele 88 de programe de dezvoltare rurală ale UE. 

 
Schimbările climatice 
 
Schimbările climatice sunt în același timp o sursă de amenințări și de oportunități pentru sectorul 
agricol, cel forestier și cel rural ale Europei. Faceți clic aici pentru informații suplimentare cu privire 
la schimbările climatice și agricultură. 
Programele de dezvoltare rurală (PDR) la nivel național și regional reprezintă un sprijin important în 
abordarea atât a cauzelor, cât și a consecințelor schimbărilor climatice. Anterior bilanțului de 
sănătate al politicii agricole comune (PAC) și planului european de redresare economică (PERE) din 
2008, programele de dezvoltare rurală inițiale pentru perioada de programare 2007-2013 includeau 
o gamă largă de măsuri cu efecte benefice directe și indirecte pentru cele trei dimensiuni principale 
ale acțiunilor legate de schimbările climatice, și anume atenuarea, adaptarea și energia din surse 
regenerabile. 
 
Alocarea de resurse financiare suplimentare pentru acțiunile climatice care rezultă din bilanțul de 
sănătate al politicii agricole comune și din planul european de redresare economică, precum și din 
modificările ulterioare ale programelor de dezvoltare rurală va contribui la reducerea în continuare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate de agricultura europeană. Suplimentarea bugetului va 
spori, de asemenea, capacitatea Europei rurale de a face față impacturile schimbărilor climatice. În 
anul 2010, Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală a întreprins un exercițiu de evaluare cu 
scopul de a identifica modul în care este abordată problema schimbărilor climatice în programele de 
dezvoltare rurală la nivelul statelor membre. Rezultatele evaluării sunt disponibile mai jos sub formă 
de rapoarte sintetice pentru fiecare stat membru, plus un raport de sinteză pentru toate cele 27 de 
state membre, în partea de jos a acestei pagini web. 
 
De asemenea, accesând acest link, puteți viziona un clip video despre acțiunile de atenuare a 
schimbărilor climatice în Europa rurală. 
 
Servicii de mediu 
 
Grupul de reflecție privind furnizarea de servicii de mediu, lansat în decembrie 2011 și încheiat în 
prima parte a anului 2013, a identificat aspecte vitale pentru maximizarea furnizării de servicii de 
mediu și a oferit un set de recomandări pentru elaborarea și punerea în aplicare a generației viitoare 

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/climate-change/ro/climate-change_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_031.cfm
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de programe de dezvoltare rurală (2014-2020). Recomandările se bazează pe informații obținute în 
urma experiențelor actuale (47 de exemple din 15 state membre), pe diferite abordări de furnizare și 
factori de succes, precum și pe vizite la fața locului și pe o serie de discuții cu diferite părți interesate 
de problematica mediului din UE. 
 
Documente relevante cu privire la rezultatele obținute pot fi consultate pe site-ul REDR: 
 

 Un rezumat al raportului final al grupului de reflecție privind furnizarea de servicii de mediu 
[PDF ] 

 Raportul final al grupului de reflecție privind furnizarea de servicii de mediu [PDF ] 
 Exemple de furnizare de servicii de mediu sprijinită prin programe de dezvoltare rurală 

[PDF ] 
 Document de referință care stabilește contextul și scopurile activității grupului de reflecție 

[PDF ] 
 Pagina web dedicată atelierului Comitetului de Coordonare „Elaborare de calitate a 

măsurilor climatice și de mediu pentru programele de dezvoltare rurală pentru perioada 
2014-2020”  

 Revista rurală a UE „Furnizarea de servicii de mediu cu ajutorul politicii de dezvoltare rurală” 
(aprilie2013) [PDF ] 

 Broșura proiectelor FEADR privind „Serviciile de mediu” [PDF ] 
 
O inițiativă majoră a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală legată direct de serviciile de mediu 
este reprezentată de Grupul de lucru tematic 3, „Bunuri publice și intervenție publică”. Pentru 
informații suplimentare, consultați secțiunea „Politica în acțiune” din prezentul document. 
 
În aprilie 2011, un atelier al Grupului de lucru tematic 4 a reunit experți cu experiență specifică în 
proiectarea și provocările inerente punerii în aplicare a unor abordări comune ale operațiilor de 
agromediu [PDF ]. 
 
De asemenea, punctul de contact al Rețelei europene pentru dezvoltare rurală a pregătit și a pus la 
dispoziție o prezentare a măsurii politicii agricole comune a Uniunii Europene privind „Stadiul actual 
al creditelor de agromediu” la conferința de toamnă Cedia din Bruxelles, organizată în perioada 30 
septembrie-1 octombrie 2010 [PDF ]. 
 
Informații privind progresul înregistrat în cazul tuturor măsurilor prevăzute de programele de 
dezvoltare rurală, inclusiv al celor legate de serviciile de mediu, pot fi consultate online în secțiunea 
Politica de dezvoltare rurală în cifre. 
Un număr semnificativ de exemple de proiecte care implică furnizarea de servicii de mediu se află în 
baza de date a proiectelor Rețelei europene pentru dezvoltare rurală.  
 
 
3.4. Antreprenoriat 
 
Antreprenoriatul rural  
 
Promovarea și consolidarea antreprenoriatului este una dintre cele mai importante abordări în 
rezolvarea problemelor economice ale comunităților rurale și începe să atragă din nou atenția ca 
urmare a recesiunii economice dramatice în multe state membre ale UE. Resursele online permit 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5BC1168-C8C5-6EB2-EA66-720D64516F54
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C4CBC5-B7D5-F886-9963-1CE90D2E7B35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C21818-A92A-5E4B-F9E7-EAABCC301C2D
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4EA910E3-09B9-43E8-F320-58A8CF9B4E2D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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accesul la informații privind o gamă largă de aspecte legate de antreprenoriatul rural. Veți găsi o 
selecție de resurse care acoperă aspecte multiple ale antreprenoriatului rural, inclusiv diferite 
documente (rapoarte, documente de consultare, documente de informare, documente de orientare, 
pliante și alte documente relevante pe această temă), abordări, aspecte și activități întreprinse de 
către diferite părți interesate: 
 

 Biblioteca de antreprenoriat rural conține o gamă largă de documente și publicații cu 
relevanță pentru antreprenoriatul rural.  

 Instrumentele de consolidare a capacităților oferă sprijin pentru crearea și dezvoltarea 
întreprinderilor rurale.  

 Secțiunea Acțiunea comună a rețelelor rurale naționale oferă informații cu privire la acțiuni 
comune în domenii specifice ale antreprenoriatului rural pentru care rețelele rurale 
naționale și-au exprimat interese comune.  

 De asemenea, aveți acces la diferite exemple de proiecte de cooperare puse în aplicare de 
către statele membre.  

 
Finanțarea rurală 
 
Accesul limitat la de sprijin financiar, inclusiv la facilități de creditare și capital de risc, este unul 
dintre principalele obstacole în calea antreprenoriatului rural și a dezvoltării întreprinderilor rurale 
pe întreg teritoriul Uniunii Europene (UE). „Excluderea financiară” a întreprinderilor rurale a fost 
bine documentată în ultimii ani, fiind atribuită unei combinații de factori dintre care unii se 
manifestă la nivelul economiei în ansamblu, iar alții sunt specific rurali. 
 
Cu ocazia celei de-a 11-a reuniuni a rețelelor rurale naționale (RRN) organizată în aprilie 2011 la Bad 
Schandau, în Germania, a fost lansat un „Grup operativ pentru finanțare rurală (GOFR)” al Rețelei 
europene pentru dezvoltare rurală (faceți clic aici pentru mai multe detalii). GOFR reprezintă o 
acțiune comună a rețelelor rurale naționale, organizată în cadrul inițiativei tematice a rețelelor 
rurale naționale privind antreprenoriatul rural. Scopul general al acestei inițiative tematice este 
identificarea și promovarea unor strategii și acțiuni viabile care să răspundă schimbărilor economice 
din zonele rurale. Grupul operativ pentru finanțare rurală a desfășurat în perioada mai-iunie 2011 un 
studiu exploratoriu asupra instrumentelor de finanțare rurală existente, iar rezultatele au fost 
prezentate în cadrul unui atelier care a avut loc la Bruxelles la 29 iunie 2011. Un raport de actualizare 
asupra progresului Grupului operativ pentru finanțare rurală (raport interimar) și un plan de acțiune 
pentru activitatea ulterioară au fost prezentate în cadrul celei de-a 13-a reuniuni a rețelelor rurale 
naționale, care a avut loc la Haga, Țările de Jos, la 10 noiembrie 2011. Informații suplimentare 
privind reuniunea sunt disponibile aici.  
 
Raportul final [PDF ] asupra inițiativei tematice a REDR privind finanțarea rurală se concentrează 
pe accesarea finanțării rurale de către microîntreprinderi și de către întreprinderile mici și mijlocii. 
Constatările raportului final, precum și discuțiile cu privire la propunerile legislative actuale și 
viitoare legate de mecanismele de inginerie financiară au fost prezentate cu prilejul celei de-a 14-a 
reuniuni a rețelelor rurale naționale, organizată la Salonic, în Grecia, la 2 februarie 2012. Informații 
suplimentare privind reuniunea sunt disponibile aici. 
 
Un seminar pe tema „Facilitării accesului la finanțare pentru microîntreprinderile rurale” a fost 
organizat de către rețeaua rurală națională letonă, cu sprijinul punctului de contact al Rețelei 
europene pentru dezvoltare rurală, la 28 iunie 2012, la Riga, în Letonia. Principalul obiectiv al 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/library-on-rural-entrepreneurship/en/library-on-rural-entrepreneurship_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/capacity-building-tools/en/capacity-building-tools_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/nrn-joint-actions/en/nrn-joint-actions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/cooperation-projects/en/cooperation-projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/11th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/13th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E6109191-9B8E-3ACA-BE4F-780D87307DC1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/14th-nrn-meeting_en.cfm
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seminarului a fost de a reuni diferiții actori cu interese specifice legate de accesul la creditare în 
zonele rurale. Seminarul a oferit o ocazie unică de lansare a unor discuții ulterioare, care au dus la 
identificarea unor modalități de îmbunătățire a normelor actuale și viitoare privind ingineria 
financiară. Informații suplimentare privind seminarul sunt disponibile aici. 
 
Atelierul de „Inginerie financiară” organizat de Comitetul de Coordonare și desfășurat la 26 
octombrie 2012 a vizat creștea gradului de informare a părților interesate din domeniul programelor 
de dezvoltare rurală în ceea ce privește oportunitățile și considerentele implicate în crearea și 
utilizarea instrumentelor de inginerie financiară pentru a spori potențialul FEADR de dezvoltare a 
Europei rurale. Prezentările și discuțiile s-au axat pe experiențe legate de diverse fonduri/politici ale 
UE și au evidențiat lecțiile cele mai importante învățate de la administratorii responsabili pentru 
coordonarea instrumentelor financiare la nivel local, regional și național. De asemenea, atelierul a 
oferit informații de ultimă oră privind dispozițiile legate de instrumentele financiare în contextul 
cadrului strategic comun (CSC), inclusiv privind modificări ale regulamentelor și implicațiile lor 
viitoare. Informații suplimentare privind atelierul sunt disponibile aici. 
 
Mai multe discuții interesante cu privire la finanțarea rurală puteți urmări în numărul 13 al Revistei 
rurale a UE „Instrumente financiare de dezvoltare rurală: Noi oportunități pentru abordarea crizei 
economice", care este disponibil aici.  
 
Informații suplimentare și link-uri cu privire la finanțarea rurală pot fi consultate aici. 
 
3.5. Tineretul și tinerii fermieri  
 
Schimbările demografice și declinul populației rurale sunt probleme importante în majoritatea 
statelor membre ale UE și care afectează în foarte mare măsură performanțele economice ale 
multor zone rurale. Prin urmare, acordarea de sprijin pentru prezența continuă a tinerilor în zonele 
rurale este o prioritate de vârf pentru politica de dezvoltare rurală a UE. 
Tinerilor fermieri, care reprezintă doar 6 % din populația agricolă activă a UE, le revine un rol crucial 
în a păstra vii zonele rurale. Sprijinul acordat de UE pentru tinerii fermieri include o măsură dedicată 
de sprijin pentru „Instalarea tinerilor agricultori", finanțată de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR). Un astfel de sprijin poate aborda provocările specifice cu care se 
confruntă tinerii care încearcă să se instaleze în sectorul agriculturii, încurajându-i să locuiască și să 
muncească în zonele rurale, creând noi oportunități de angajare și promovând dezvoltarea de 
servicii care pot contribui la o creștere globală a vitalității economice și sociale a zonelor rurale. 
 
În multe state membre ale UE, există o gamă largă de alte activități de sprijin pentru tinerii din 
zonele rurale. Aceste activități includ formarea profesională, crearea de servicii și de asistență 
pentru o mai bună circulație a informațiilor. Această secțiune a site-ului oferă informații și resurse 
relevante cu privire la sprijinul oferit tinerilor fermieri și tineretului din zonele rurale ale UE: 

 Biblioteca pentru tineret oferă o prezentare generală a proiectelor și inițiativelor provenite 
de la o gamă largă de instituții și organizații active pe întreg teritoriul Europei, având ca 
obiectiv îmbunătățirea fluxului de informații pentru tinerii din zonele rurale. 

 Biblioteca pentru tinerii fermieri oferă informații specifice cu privire la o serie de instituții și 
organizații, precum și inițiative și proiecte de sprijin pentru tinerii fermieri din Europa. 

 Din 2012, inițiativa tematică a REDR „Tineretul și tinerii fermieri” analizează posibilitățile de 
îmbunătățire a modurilor în care tineretul și tinerii fermieri din mediul rural pot beneficia de 
sprijinul FEADR.  

http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/facilitating-access-to-finance_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/background-documents-and-links_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/en/youth-and-young-farmers_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/youth-library/en/youth-library_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/young-farmers-library/en/young-farmers-library_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/thematic-initiative/en/thematic-initiative_en.cfm


 

67 
 

 
3.6. Silvicultură 
 
Pădurile și alte terenuri cu vegetație forestieră acoperă peste 40 % din suprafața Uniunii Europene. 
Acestea asigură traiul a milioane de lucrători, antreprenori și proprietari de păduri. Silvicultorii și 
agricultorii reprezintă principalii administratori ai terenurilor din UE, contribuind semnificativ la 
creșterea economică, la crearea de locuri de muncă și la prosperitate, în special în zonele rurale. În 
sfârșit, pădurile îndeplinesc multiple funcții pe plan economic, social și de mediu, reprezentând 
totodată o sursă regenerabilă de energie și contribuind la combaterea schimbărilor climatice. 
 
Inițiativa tematică pentru silvicultură a rețelelor rurale naționale 
 
Inițiativa tematică pentru silvicultură a rețelelor rurale naționale (RRN) a fost lansată în decembrie 
2009. Scopul acesteia a fost stabilirea unui mediu de lucru între rețelele rurale naționale pentru 
promovarea schimbului de experiențe și de practici relevant pentru îmbunătățirea punerii în aplicare 
a măsurilor privind silvicultura în cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE pentru perioada 2007-
2013. Domeniul principal de aplicare și rezultatele preconizate ale inițiativei au fost convenite la 
prima reuniune a grupului de lucru de la Bruxelles (decembrie 2009), în cadrul căreia un grup inițial 
de cinci rețele rurale naționale au pus bazele viitoarei cooperări. Ca urmare a interesului în creștere 
față de inițiativa pentru silvicultură, aceasta a ajuns între timp să includă un număr de 10 rețele 
rurale naționale. 
 
Ca parte a activității de analiză desfășurate în cadrul inițiativei, punctul de contact al Rețelei 
europene pentru dezvoltare rurală a sprijinit elaborarea unui document de referință [PDF ] care 
analizează punerea în aplicare a măsurilor legate de păduri în programele de dezvoltare rurală ale 
statelor membre pentru perioada 2007-2013. Rețelele rurale naționale au contribuit la colectarea și 
evaluarea informațiilor specifice fiecărei țări. De asemenea, rețelele rurale naționale au acționat în 
sensul identificării a trei mari domenii de interes în cadrul cărora să poată fi definite și lansate acțiuni 
comune. Acestea au fost prezentate, împreună cu propunerile de acțiuni specifice comune, cu ocazia 
celei de-a 10-a reuniuni a rețelelor rurale naționale (Edinburgh, septembrie 2010) [PDF ]. Fișa 
rezumativă a activităților comune desfășurate în cadrul inițiativei tematice pentru silvicultură poate 
fi descărcată de aici [PDF ]. 
 
Subiecte specifice și activități comune 
  
Un subiect vizează schimbul de practici privind utilizarea biomasei forestiere pentru generarea de 
energie (în special pentru încălzire) la nivel local. Activitățile în domeniu sunt conduse de rețeaua 
rurală națională finlandeză, iar un seminar pe această temă a avut loc în perioada 25-27 septembrie 
2011 în Punkaharju (Finlanda). Informații suplimentare pot fi consultate aici. 
 
Un alt subiect este cel al rolului multifuncțional al pădurilor, și anume, bunurile și serviciile publice 
furnizate de păduri. Tema a fost lansată printr-o vizită de studiu organizată de rețeaua rurală 
națională spaniolă în octombrie 2010. Punctul central de interes al vizitei l-au constituit pășunile 
împădurite cu stejar dehesa din sudul Spaniei (Andaluzia), unde participanții au explorat o serie de 
posibilități de diversificare economică oferite de păduri. 
Rezultatele vizitei de studiu [PDF ] au reprezentat factorul mobilizator pentru organizarea de către 
rețeaua rurală națională valonă a unui seminar internațional cu tema „Gestionarea bunurilor publice 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC89EC44-AA25-C8F5-2A34-C42C0ADC1CD6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC8E7EAE-0C1B-31A2-2F2E-822727A05F75
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC8CA911-B6C9-E28D-2065-1927557E6EB6
http://www.maaseutu.fi/en/index/RuralNetwork/news/bioenergyfromforests2011.html
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9200D5-0DE3-27C1-A950-CE1DF49ADB8C
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de mediu”, desfășurat la Namur, în Belgia, în perioada 18-19 noiembrie 2010. Informații 
suplimentare despre seminarii, activități comune și vizite de studiu pot fi consultate aici.  
 
În ceea ce privește tema susținerii gestionării forestiere private, a fost identificat și este în curs de 
evaluare un spectru larg de activități posibile (a se vedea, de exemplu, propunerea rețelei rurale 
naționale italiene pentru o activitate comună [PDF ] axată pe îmbunătățirea disponibilității datelor 
despre sectorul forestier). Cu toate acestea, nu au fost inițiate acțiuni concrete pe durata inițiativei 
tematice.  
 
Cu ocazia Anului Internațional al Pădurilor declarat de ONU, rețeaua rurală națională italiană a 
găzduit în iunie 2011, cu sprijinul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală, un congres 
internațional pe tema rolului actual și viitor al resurselor forestiere în dezvoltarea socioeconomică a 
zonelor rurale. Pentru mai multe informații despre rezultatele congresului, vizitați site-ul oficial 
RomaForest2011 sau consultați fișa rezumativă a evenimentului [PDF ]. 
 
Aflați mai multe despre silvicultură: 

 Consultați Revista rurală a UE cu tema Silvicultură și dezvoltare rurală (noiembrie 2011) 
[PDF ]. 

 Broșura proiectelor FEADR pe tema Silvicultură prezintă o serie de articole despre modul în 
care FEADR poate fi utilizat pentru dezvoltarea durabilă a varietății resurselor forestiere ale 
UE [PDF      ]. 

 Secțiunea privind antreprenoriatul rural include o secțiune dedicată silviculturii, în care 
puteți consulta alte informații relevante cu privire la contextul politicii, proiecte silvice și alte 
resurse online utile. 

 Navigați prin baza de date a proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală pentru a 
consulta proiectele legate de sectorul forestier. 

 
3.7. Tehnologiile informației și comunicațiilor 
 
În perioada de programare 2007-2013, politica de dezvoltare rurală acordă o atenție specială 
tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC). FEADR susține prin diferite modalități dezvoltarea 
întreprinderilor și a serviciilor din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, îmbunătățirea 
competențelor și accesul la banda largă în regiunile rurale, dat fiind că investițiile atât în 
echipamente, cât și în programe informatice sunt eligibile în cadrul tuturor programelor. 
 
Importanța tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru dezvoltarea zonelor rurale din Europa a 
reprezentat punctul central al seminarului Rețelei europene pentru dezvoltare rurală pe tema 
„Tehnologiile informației și comunicațiilor și zonele rurale: construirea societății bazate pe 
cunoaștere la nivelul omului de rând” care a avut loc la Bruxelles, la 10 februarie 2011. Pentru 
informații suplimentare, faceți clic aici. 
 
Accesând acest link puteți descărca o broșură a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală care oferă 
o varietate de exemple de proiecte în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) 
sprijinite de FEADR.  
 
Baza de date a proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală oferă exemple de proiecte 
privind tehnologiile informației și comunicațiilor puse în aplicare prin programele de dezvoltare 
rurală și finanțate de FEADR. Pentru informații suplimentare, faceți clic aici. 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/forestry/en/forestry_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9BABB2-CA4A-BEEC-7852-8C8BFC53A623
http://www.reterurale.it/romaforest2011
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9D079D-AF01-AB8F-06D3-03B256342BD7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED57142C-E0C7-3E97-E70E-E40EC9E8CCB1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED57142C-E0C7-3E97-E70E-E40EC9E8CCB1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F084-FDA8-A93F-FF0C-DC38AD30D86C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F522-A406-3720-18BC-0CA2920448F3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871EDBD-AA5E-A323-2D82-5BDDD09EB00C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F756-E8FF-84C1-8C6D-B58BC8A8A7B0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F2AD-BBC3-FC44-8B69-42EA76958E53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F9BC-0A95-C2C9-CFB3-FD8E08FCE49B
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/ict-and-rural-areas/en/ict-and-rural-areas_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd_examples_of_projects_brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală a pregătit o prezentare care explică pe scurt cadrul 
conceptual și domeniile de intervenție a politicii de dezvoltare rurală în sprijinul tehnologiilor 
informației și comunicațiilor în zonele rurale. Informații suplimentare se găsesc aici [PDF ]. 
 
Fișa informativă „Privire de ansamblu asupra bilanțului de sănătate al politicii agricole comune și 
asupra planului european de redresare economică – modificări ale programelor de dezvoltare 
rurală” oferă o trecere în revistă a modificărilor aduse programelor de dezvoltare rurală după 
bilanțul de sănătate al politicii agricole comune și planul european de redresare economică, 
subliniind accentul pus pe investițiile în infrastructura de bandă largă. Fișa informativă este 
disponibilă aici. 
 
3.8. Legături rural-urban  
 
În comunicarea Comisiei Europene din anul 2010 privind viitorul politicii agricole comune (PAC) după 
2013 (care poate fi descărcată aici) se afirmă că o prioritate pentru politica agricolă comună este: 
„dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale în întreaga UE prin responsabilizarea localnicilor, 
consolidarea capacităților și îmbunătățirea condițiilor la nivel local și a legăturilor dintre zonele 
rurale și cele urbane”.  
Abordările dezvoltării rurale subsumate acestui deziderat de dezvoltare teritorială echilibrată vor 
avea de câștigat dacă vor fi luate în considerare o serie de aspecte-cheie precum următoarele: 

 zonele urbane sunt piețe și centre de servicii importante pentru întreprinderile rurale. 
 zona rurală a Europei este foarte atractivă pentru populația urbană. 
 echilibrul ecologic al zonelor rurale din jurul orașelor și municipiilor se poate afla sub 

presiune din cauza dezvoltării urbane, a obiectivelor de recreere intens frecventate și a 
navetei. 

 
Abordările de politică integrate la scară regională pot genera rezultate pozitive, începând cu luarea 
în considerare și abordarea diverselor aspecte ale dinamicii relațiilor dintre mediul urban și cel rural. 
Rezultatele pot duce la abordări durabile ale dezvoltării regionale care țin seama în mod adecvat și 
echilibrat atât de zonele rurale, cât și de cele urbane. Informații suplimentare cu privire la legăturile 
dintre mediul urban și cel rural se găsesc aici.  
 
3.9. Aspecte sociale 
 
Agricultura socială 
 
Agricultura socială a devenit vizibilă pentru tot mai multe părți interesate din mediul rural în ultimii 
ani. În cadrul activităților celor 27 de state membre ale UE se pot regăsi numeroase exemple de 
activități de agricultură socială. Acest interes este rezultatul înțelegerii tot mai profunde a rolului 
potențial al resurselor agricole și rurale pentru consolidarea bunăstării sociale, fizice și mentale a 
oamenilor. În același timp, agricultura socială reprezintă, de asemenea, o nouă oportunitate pentru 
fermieri de a oferi servicii alternative pentru lărgirea și diversificarea domeniului lor de activitate și a 
rolului lor multifuncțional în societate. Integrarea între activitățile agricole și sociale poate oferi 
fermierilor noi surse de venit, îmbunătățind imaginea agriculturii în „opinia publică”. 
 
O inițiativă tematică comună a rețelelor rurale naționale pentru agricultura socială a fost lansată în 
decembrie 2009, ca răspuns la o propunere din partea rețelei rurale naționale italiene, pentru ca un 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D78BF27E-91F5-B948-5EC1-81D3347C8443
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/en/thematic-publications_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/urban_rural/index_en.cfm
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grup de rețele rurale naționale să colaboreze la identificarea și analizarea oportunităților și a 
obstacolelor prezentate de programele de dezvoltare rurală naționale/regionale în perioada 2007-
2013 pentru punerea în aplicare a activităților de agricultură socială/terapie prin agricultură în cele 
27 de state membre ale UE. Scopul specific al inițiativei tematice comune privind agricultura socială 
a fost de „...a îmbunătăți punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală în scopul susținerii 
agriculturii sociale și a contribui la dezvoltarea perioadei viitoare de programare la nivel național și 
european”. Un număr de șapte rețele rurale naționale au participat la inițiativă (și anume Austria, 
Belgia-Flandra, Finlanda, Irlanda, Italia, Suedia și Regatul Unit) și au început să colecteze informații 
despre situația activităților de agricultură socială în țările lor. 
 
Rezultatele acestei prime cooperări au fost prezentate [PDF  ] în martie 2010 în cadrul celei de-a 
opta reuniuni a rețelelor rurale naționale de la Roma (25-26 martie 2010). Rețelele rurale naționale 
participante au convenit, de asemenea, asupra unui program de lucru care să conducă la pregătirea 
unui document de ansamblu (susținut de un set de studii de caz relevante) până la sfârșitul anului 
2010. Rezultatele documentului de ansamblu și studiile de caz au fost prezentate în cadrul a două 
conferințe importante despre agricultura socială în 2010: 

 a cincea Conferință europeană COST despre „Terapia prin agricultură”, care a avut loc în 
perioada 24-26 august 2011 la Witzenhausen, în Germania 

 „Legătura dintre dezvoltarea rurală și agricultura socială”, organizată de Rețeaua rurală 
flamandă în perioada 30 septembrie-1 octombrie 2010 la Mechelen, în Belgia. 

Versiunea finală a documentului de ansamblu poate fi descărcată aici [PDF  ], iar un număr de 17 
studii de caz colectate de la șase state membre, aici [PDF  ]. 
 
În plus, următoarea înregistrare video prezintă exemple specifice de activități de agricultură socială 
în Regatul Unit. 
 
De asemenea, baza de date a proiectelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală prezintă 
informații cu privire la proiectele de pe teritoriul întregii UE pe tematici legate de agricultura socială, 
cum ar fi persoanele dezavantajate, educația, persoanele defavorizate, serviciile sociale, excluziunea 
socială și incluziunea socială. 
 
Incluziunea socială și sărăcia rurală 
 
Aproximativ 14 % din populația regiunilor predominant rurale din UE suferă din cauza unor rate ale 
ocupării forței de muncă mai mici decât jumătate din media UE, existând zone cu un PIB scăzut pe 
cap de locuitor. Având în vedere această situație, politica de dezvoltare rurală a UE oferă 
instrumente esențiale pentru sprijinirea statelor membre în încurajarea ocupării forței de muncă în 
mediul rural, abordarea problemei sărăciei rurale, a excluziunii sociale și îmbunătățirea calității vieții 
în zonele rurale. Aceste obiective reflectă strategia Europa 2020 pentru creștere.  
 
Strategia UE 2020 subliniază importanța susținerii unor programe care să contribuie la eliminarea 
barierelor de pe piața muncii și a celor aflate în calea incluziunii sociale, în special pentru grupurile 
cele mai vulnerabile de femei, tineri, lucrători în vârstă, grupuri de minorități etnice și persoane cu 
handicap. Astfel de programe includ, printre altele, sprijin pentru educație și oferirea de oportunități 
de învățare pe tot parcursul vieții, mijloace de transport moderne și infrastructură pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor, precum și acces îmbunătățit la serviciile esențiale. 
Programele de dezvoltare rurală joacă un rol important în promovarea unei societăți mai favorabile 
incluziunii și în transformarea regiunilor rurale într-un spațiu de locuit mai bun. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9D6B152F-AD10-B2E0-8CCD-C3F5C85632C0
http://www.ruraalnetwerk.be/activiteitenverslagen/activiteiten-vlaams-ruraal-netwerk/report-conference-linking-rural-development
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A9746FA3-0D7E-1772-5CC7-11217C8EC059
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1884A840-F38F-4BEE-C23D-8B78E3A6917F
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_003.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Pentru mai multe informații despre dezvoltarea rurală în UE, despre ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială puteți consulta, de asemenea, numărul 6 al Revistei rurale a UE pe site-ul REDR. 
 
3.10. Transferul de cunoștințe și inovarea 
 
Cercetarea, transferul de cunoștințe și inovarea sunt factori dinamizatori importanți ai dezvoltării 
rurale și se preconizează că importanța lor va crește și mai mult, deoarece aceștia se află în centrul 
Strategiei Europa 2020, care are drept țintă creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 
Orizont 2020 va fi un instrument cheie pentru punerea în aplicare a inițiativei emblematice O Uniune 
a inovării. 
În cursul perioadei de programare 2014-2020, transferul de cunoștințe și inovarea vor deveni o 
prioritate transversală pentru politica de dezvoltare rurală. Un instrument de politică important 
pentru sprijinirea acestei priorități este Parteneriatul european „Productivitatea și durabilitatea 
agriculturii” (PEI-AGRI). Scopul PEI-AGRI vizează interconectarea politicilor existente, încurajarea 
cooperării între parteneri și construirea unor punți între cercetători și întreprinderile rurale. 
Conținutul acestei secțiuni este conceput pentru a susține dezvoltarea de conexiuni mai active cu 
membrii comunității pentru dezvoltare rurală care sunt interesați sau implicați în cercetare și inovare 
– fie că sunt inovatori, cercetători, finanțatori sau utilizatori finali ai rezultatelor cercetării. Secțiunea 
oferă o gamă amplă de informații, de la cele cu privire la organismele UE axate pe proiecte de 
cercetare și inovare la studii și publicații relevante etc. 
 
Organizații 
 
O gamă amplă de instituții și organizații sunt implicate în sprijinirea inovării legate de dezvoltarea 
rurală în UE. Aceasta include organisme și servicii relevante ale Comisiei Europene, precum și 
organizații independente fără scop lucrativ și sectorul privat. Site-ul Rețelei europene pentru 
dezvoltare rurală oferă informații suplimentare cu privire la rolurile și responsabilitățile unora dintre 
instituțiile și organizațiile respective. 
 
Agricultură 
 
Aici veți găsi link-uri către instituții și organizații, precum și către proiecte și inițiative legate de teme 
precum agricultura, competitivitatea și economia rurală în ansamblu, de lanțurile alimentare și de 
gestionarea riscurilor. Sunt cuprinse, de asemenea, articole, studii de cercetare, rapoarte etc., care 
pot aprofunda cunoașterea și înțelegerea inovării. Puteți găsi informații cu privire la proiecte și 
inițiative, precum și la studii, articole și cercetări relevante. 
 
Mediu 
 
Aici veți găsi link-uri către instituții și organizații, precum și către proiecte și inițiative legate de 
inovarea relevantă pentru mediu și dezvoltare rurală, schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor și gestionarea ecosistemelor. De asemenea, părților interesate le sunt oferite documente 
relevante și informații actualizate, inclusiv studii de cercetare recente, rapoarte și articole 
academice. Puteți găsi informații cu privire la proiecte și inițiative, precum și la studii, articole și 
cercetări relevante. 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
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Inovare socială 
Aici  puteți găsi link-uri către o serie de proiecte, inițiative, precum și alte informații relevante pentru 
inovarea socială. 
 
Alte surse relevante 
 
Aici puteți găsi link-uri către documente de bază și informații generale, care nu sunt specifice 
sectorului sau temei, în domeniul transferului de cunoștințe și al inovării. Resursele includ proiecte, 
inițiative, documente de politică, studii, articole, precum și materiale audio-vizuale. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/social-innovation/en/social-innovation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
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4. LEADER 
 
LEADER („Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" sau „Legăturile între 
acțiunile de dezvoltare a economiei rurale”) este o metodă de dezvoltare locală care oferă actorilor 
locali posibilitatea de a dezvolta o zonă prin folosirea potențialului său de dezvoltare endogen. 
LEADER reprezintă una dintre cele patru axe ale politicii de dezvoltare rurală 2007-2013. În această 
secțiune, veți găsi tot ceea ce aveți nevoie să știți despre LEADER: 
 

 Setul de instrumente LEADER 
 Baza de date a grupurilor de acțiune locală 
 Analizele LEADER 
 Biblioteca LEADER 
 Evenimentele LEADER 
 Cooperarea transnațională 

 
 
4.1. Setul de instrumente LEADER 
Setul de instrumente LEADER vizează în primul rând actorii în domeniul dezvoltării rurale a UE la 
nivel local. Scopul setului de instrumente este de a explica metodologia ascendentă a abordării 
LEADER prin mijloace concrete și practice, cu ajutorul unor texte, ilustrații, interviuri, prezentări și 
proiecte documentate de-a lungul celor peste 20 de ani de existență a metodei. Setul de 
instrumente poate servi ca un ghid pentru un începător și ca un material de referință pentru un 
dezvoltator rural mai avansat. Următoarele secțiuni pot fi consultate online: 
 

 Abordarea LEADER 
o În ce constă abordarea LEADER? 
o În ce constă caracterul specific al abordării LEADER? 

 Îmbunătățirea punerii în aplicare a abordării LEADER la nivel de program 
o Introducere 
o 1. Revelații 
o 2. Îmbunătățirea comunicării în cadrul LEADER 
o 3. Utilizarea unui grup de coordonare 
o 4. Dezvoltarea de soluții locale 
o 5. Schimbul de experiență 
o 6. Reînnoirea abordării LEADER 
o 7. Instrumente și metode inovatoare 
o 8. Învățând din trecut, privim spre viitor 

 Conceperea și punerea în aplicare a strategiei 
o Conceperea strategiei 
o Punerea în aplicare a strategiei 

 Grupul de acțiune locală (GAL) 
o Cum se formează un grup de acțiune locală? 
o Care sunt cerințele de bază pentru un grup de acțiune locală? 
o Care este structura unui grup de acțiune locală? 
o Care sunt responsabilitățile consiliului de administrație și ale personalului? 

 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/en/the-leader-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/en/the-leader-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/why-is-leader-specific/en/bottom-up-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/eye-openers_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/improving-communications-in-leader_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/using-a-coordination-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/developing-local-solutions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/learning-from-each-other_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/leader_leader-renewed_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/innovative-tools-and-methods_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/learning-from-the-past_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/en/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/en/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-implementation/en/how-to-get-value-adding-project-applications_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-are-the-basic-requirements-for-a-lag_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-is-the-lag-s-structure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-are-the-board-and-staff-dutie_en.cfm
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4.2. Baza de date a grupurilor de acțiune locală 
Grupurile de acțiune locală (GAL) sunt pilonul principal al punerii în aplicare a abordării LEADER. 
Responsabilitățile acestora includ dezvoltarea strategiilor locale, sprijinirea colaborării în rețea a 
părților interesate și evaluarea și aprobarea proiectelor individuale LEADER. Site-ul REDR conține 
informații detaliate cu privire la grupurile de acțiune locală înregistrate și operaționale în perioada 
de programare 2007-2013: 

 Tabelul grupurilor de acțiune locală 
 Harta grupurilor de acțiune locală [PDF ] 

 
 
4.3. Analizele LEADER 
 
În noiembrie 2009 au fost înființate trei grupuri de reflecție (GD) LEADER pentru a analiza punerea în 
aplicare a LEADER pe întregul teritoriu al UE, pentru a identifica exemple de bune practici care ar 
putea fi dezvoltate în recomandări și pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a LEADER. Grupurile de 
reflecție, au raportat subcomitetului LEADER și au contribuit prin rezultatele obținute la alte 
activități ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală legate de punerea în aplicare și 
îmbunătățirea politicii de dezvoltare rurală a UE. Cele trei grupuri de reflecție, au fost alcătuite din 
reprezentanți ai rețelelor rurale naționale, ai grupurilor de acțiune locală, ai Autorităților de 
Management și ai ONG-urilor și au fost co-prezidate de diferite rețele rurale naționale sau 
organizații. În mai 2011, a fost înființat un nou grup de reflecție privind strategii de dezvoltare locală 
îmbunătățite care a analizat cele două aspecte cheie ale strategiilor de dezvoltare locală – 
planificarea și punerea în aplicare. 
 
Pentru informații suplimentare online cu privire la mandatul, activitatea și progresele grupului, faceți 
clic pe grupul de reflecție relevant de mai jos: 

 Grupul de reflecție 1 – Punerea în aplicare a abordării ascendente a LEADER 
 Grupul de reflecție 2 – Păstrarea caracterului inovator/experimental al LEADER 
 Grupul de reflecție 3 – Punerea în aplicare a „măsurii de cooperare” în cadrul LEADER 
 Grupul de reflecție 4 – Strategii de dezvoltare locală îmbunătățite 

 
 
4.4. Biblioteca LEADER 
LEADER are o istorie îndelungată și a evoluat pe o perioadă de 20 de ani. Introdusă inițial ca o 
inițiativă pilot în 1991, LEADER s-a dezvoltat până a devenit, în perioada de programare 2007-2013, 
o abordare metodologică esențială a dezvoltării rurale în Europa. Pentru informații suplimentare cu 
privire la LEADER II, LEADER + și programul actual LEADER, consultați documentele mai jos: 
 
LEADER 2007-2013 

 Ghidul DG AGRI se adresează Autorităților de Management în ceea ce privește punerea în 
aplicare a axei LEADER în programele de dezvoltare rurală 2007-2013 
[PDF                       ] 

 Un ghid de bază – Fișa informativă intitulată „Abordarea LEADER"  
[PDF                       ] 

 Raportul special al Curții de Conturi Europene privind punerea în aplicare a programului 
LEADER în perioada de programare 2007-2013 
 

 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/LAGmap2012_finallight.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8A73212-048D-029C-0E96-A39ED26D53F3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FBA48-B61F-6F3D-E0B6-2F54B60BAAF3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FA00F-C680-8FCF-DB97-A0E51A2AF6DB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC1E8-A9D7-E56D-E2D2-921F938E7C9C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FAA38-A3CF-93F7-4E94-E27C74393AA6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD28B-C8D6-126D-5253-2C3E6D74F457
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695F911A-A0B3-00D3-0B54-805669386F68
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6987A144-D257-7384-D1CA-8E5399FD8723
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FA531-DCE8-2A1F-9FF3-748944368148
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FB416-E395-8DF0-FF55-BAABDC05D754
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD816-09AB-864E-C499-786FC0CD6313
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FCF3C-B23E-6085-4A9A-95F01E0DA5A0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD58F-AE01-7BF2-81A7-8531C983588C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FCC49-CB0F-35C0-DFC3-A99780DDA90F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC5BD-078C-6F62-5535-D22FF883ABF6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC927-C084-FA46-1845-3C3780BAC2B3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDC6D-0BF2-9E75-A338-176A483F9330
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FBE18-C7E0-9528-49AA-4D84D12FCA4E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695F9B42-F082-040D-1175-7E3EA4656788
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDEAF-FC92-0BCF-45F6-6405CE6B77EE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FAE80-E40F-4B7B-ECE0-7C6016EFA41D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDA27-EDF0-439E-EE35-E59DE206490E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953E0A-9045-2198-8B09-ED2F3D2CCED3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95474F-09B7-2546-BE44-94977C57EEC9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953948-B303-E9FD-DC43-6579B4C75CB4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954C20-CA6E-C385-7605-27F7DC79F633
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954035-C7F2-D93C-B2DB-07C04ED1F1A7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9558C3-DD1D-389A-EF9C-466C6C3B9757
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9531FA-B57D-0873-5230-B5A3A99C3F10
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953454-EEFE-8A5E-03FA-A6C5F29FF752
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953B87-DFAE-12EC-4A2F-D36BAFB37D35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9544C7-AAA7-6AD4-1C82-E7403EC1569F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B955DF0-A946-7035-3A2D-65B5A9573176
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9555D8-FCFD-9EB7-84F7-C0247F91FAE7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9536D6-E042-FFB3-2199-2A900EC93C8F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9542BA-AEB0-16ED-CE7E-557539CB2B56
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954987-9D08-8587-B041-940064F0AD90
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954E83-0104-180A-1035-F0EE8AF20FC6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9550C5-BBF3-EDAC-317B-130C3DC7676B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95536F-0886-45B1-FD0D-255FBEDCC21A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B955B85-B3D9-7863-83DD-35A4B2809D9A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B956075-BBA5-8057-4E27-0C9A24C3C993
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B956315-0CE9-B887-C9B1-8AB63CF7A8C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95654C-0D23-F2C1-E1BE-B76EF1FE394B
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LEADER + 
Informații și documentație cu privire la inițiativa comunitară LEADER+ (2000-2006). 

 LEADER+ 
 Raportul de evaluare LEADER+ 
 Arhive/Bibliotecă LEADER+  

 
LEADER II 
Informații și documentație cu privire la inițiativa comunitară LEADER II (1994-1999). 

 LEADER II 
 
 
4.5. Evenimente LEADER 
Evenimente 
Puteți consulta evenimentele LEADER din trecut în calendarul evenimentelor LEADER.  
Puteți afla informații despre evenimentele trecute accesând următoarele link-uri: 

 Cooperare 2014-2020: Construirea unui viitor rural mai bun – Conferința dedicată rețelelor 
de dezvoltare rurală 

 Evenimentul LEADER 2013: Construirea unor punți pentru viitor 

 Evenimentul LEADER 2012: Strategii de dezvoltare locală și cooperare 

 Evenimentul „Noi grupuri de acțiune locală” 

 Conferința „LEADER după 2013” organizată la Koszecin, în Polonia [PDF ] 

 Prima piață europeană a produselor locale [PDF ] 

 Târgul pentru cooperare rurală în UE 2010, Edinburgh, Scoția, Regatul Unit 
 
Publicații LEADER 

 Publicații ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală 
o Numărul 11 – LEADER și cooperarea (aprilie 2012) PDF  ] 
o Broșura FEADR cu exemple de legături la nivel de proiecte cu alte fonduri ale UE: 

[PDF       ] 
o Broșuri ale proiectelor FEADR [PDF        ] 

 Alte publicații 
o Franța: Cooperarea transnațională – valoare adăugată pentru teritorii, Auvergne 

[PDF  ] 
o Regatul Unit: O politică comună de dezvoltare rurală, programul rural al Trustului 

Carnegie din Regatul Unit [PDF  ] 
o Regatul Unit: Profile de proiecte, grupul de acțiune locală Northumberland Uplands 

[PDF  ] 
o Regatul Unit: Dezvoltarea rurală și abordarea LEADER în Regatul Unit și în Irlanda 

[PDF ] 
 
Imagini LEADER 

 Imagini ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală 
o Atelierul LEADER pentru grupuri de acțiune locală noi  
o Conferința „LEADER după 2013” organizată la Koszecin, în Polonia 

 Alte imagini 
o Franța: Prima „Piață europeană a produselor locale” 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural_europe.cfm?selected_lang=en
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/en/events-calendar_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-main-stories-archive/en/new-lag-event_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0CD294DF-0E55-07C9-D620-215A87870BB8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0CD25737-A492-0161-BEE9-BFDD4C239091
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/eu-rural-cooperation-fair/en/eu-rural-cooperation-fair_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=687025ED-0B5F-1475-58B2-A7B953A42B9B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702852-03D2-FF6B-F7DD-DAA28D263D76
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702B2D-A957-A135-433A-D5C4B7C50111
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF44E-D89F-C112-130B-8CFE970A939D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF720-909D-ECF2-81BC-1C4AB62FA6D4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A35A92CE-E999-8E56-41C8-22286B8FE49D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6E9CCA2-09B2-9256-38F3-F31CB817B579
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6EA0ED5-E34D-A443-F880-BADBC99DE882
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6EA6336-AE72-DB28-9D6F-34F919EE0BB8
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_011.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_017.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_027.cfm
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o Lituania: Proiectul dedicat patrimoniului cultural și culinar „Înflorirea parcului 
regional Panemunė” Târgul internațional al grupurilor de acțiune locală, 25-26 mai 
2012 

 
Clipuri video LEADER 

 Clipuri video ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală 
o „Cu LEADER înainte” – abordarea LEADER pentru dezvoltare rurală 2012 
o Clip video dedicat celor 7 caracteristici ale LEADER 
o Evenimentul LEADER 2012: Strategii de dezvoltare locală și cooperare 

 Alte clipuri video 
o Finlanda: Proiectul LEADER: „Aventura internațională pentru tineret Amaze Me 

LEADER” 
o Lituania: Punerea în aplicare a strategiei în grupul de acțiune locală Kaisiadorys (în 

limba lituaniană)  
o Regatul Unit: proiectele „Food on film”: Fishy Business și Butterfingers 
o Promovarea vânzărilor locale de produse proaspete 
o Portugalia: proiectul „Ferma din Odelouca” (Quinta de Odelouca) 
o Franța: Auvergne - Cooperarea transnațională - valoare adăugată pentru teritorii 
o Țările de Jos, Flevoland: documentar despre trei proiecte LEADER 

 
4.6. Cooperarea transnațională 
Cooperarea transnațională și inter-teritorială a dobândit o importanță din ce în ce mai mare pentru 
părțile interesate din mediul rural. Experiența substanțială acumulată pe parcursul programelor 
LEADER II (1994-1999) și LEADER+ (2000-2006) demonstrează că valoarea cooperării este un 
mecanism eficace care vine în sprijinul zonelor rurale pentru a dezvolta împreună soluții noi pentru 
probleme comune. Cooperarea transnațională este mai mult decât o colaborare în rețea. 
Cooperarea încurajează și sprijină grupurile de acțiune locală să întreprindă o acțiune comună cu un 
alt grup LEADER sau cu un grup care adoptă o abordare similară, într-o altă regiune, în alt stat 
membru sau chiar într-o țară terță. Obiectivul general al cooperării transnaționale este de a sprijini 
actorii rurali să sporească potențialul zonelor lor locale. 
 
Ghidul de cooperare transnațională 
 
Ghidul de cooperare transnațională LEADER este menit să asigure un instrument eficace de 
cooperare, adaptat la nevoile perioadei de programare 2007-2013. Obiectivele acestuia sunt de a 
clarifica ce este cooperarea și de a ilustra avantajele pe care le poate aduce aceasta, precum și de a 
oferi un ghid cuprinzător, pas cu pas, pentru cooperarea transnațională: 

 Secțiunea Privire de ansamblu asupra cooperării transnaționale explică conceptul de 
cooperare transnațională (CTN) și demonstrează numeroasele avantaje ale unei cooperării 
transnaționale eficace.  

 Secțiunea Planificarea cooperării transnaționale oferă un ghid pas cu pas privind aspectele 
mai complexe legate de planificarea cooperării transnaționale.  

 În secțiunea Punerea în aplicare a cooperării transnaționale puteți dobândi o viziune de 
ansamblu asupra aspectelor comune ale gestionării proiectelor de cooperare transnațională 
în etapa de punere în aplicare. 

 Monitorizarea cooperării transnaționale oferă un ghid al monitorizării și evaluării cooperării 
transnaționale, precum și sfaturi cu privire la promovarea rezultatelor proiectelor.  
 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=vsMPAbzGlo4
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_016.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=Y1RpgK3BR2w
http://www.youtube.com/watch?v=Y1RpgK3BR2w
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=1184
http://www.reseaurural-auvergne.fr/content/coop%C3%A9ration-internationale
http://www.youtube.com/watch?v=TShdr0VWYSE
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/en/tnc_guide_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-overview/en/background_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-planning/identifying-and-mobilising-local-project-partners/en/identifying-and-mobilising-local-project-partners_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/launching-your-tnc-project-activities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/en/tnc-follow-up_en.cfm
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Alte informații relevante 

 Ghidul administrativ urmărește să ofere asistență statelor membre și grupurilor de acțiune 
locală pentru a pune în aplicare măsura de cooperare din cadrul axei LEADER a programelor 
de dezvoltare rurală 2007-2013 
[PDF                      ]. 

 Puteți consulta proiecte de cooperare transnațională în baza de date a proiectelor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală ale Rețelei europene pentru dezvoltare rurală. 

 O listă cu proiecte de cooperare transnațională notificate Comisiei Europene este disponibilă 
pentru descărcare [PDF ]. 

 Aici puteți consulta informații detaliate cu privire la normele și procedurile statelor membre 
privind cooperarea transnațională. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1924B8-FE09-0A27-2D92-146034517A62
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C19251E-CCF9-7C4A-E090-BDC2F8E2E8CA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192566-A8BC-C130-484F-9CC219B8F43B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1925B5-B48A-6088-A4E8-B3518F8C21A3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1925FD-A872-AADE-D87B-A770BF5BC8D3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192738-D664-6C64-8DC8-4C520EB55C51
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6380C18C-05AD-2120-C7ED-E8B0C6DE8377
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192643-E1D5-1C0E-D848-51BFFA59DA0B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192699-DB1A-D83D-BD07-8961B2971437
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1926E6-DB41-48D1-B0F1-1CE7BDF607B5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192786-EB4D-F1A0-7FFE-1515B0D4E9F7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1927D7-A9D0-C93B-E29C-53FA4E4E4302
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1928A6-01C1-5D04-2CF6-CBDD74DF73BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192905-B372-D2AE-FB20-6EB62495FEED
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192968-C5E7-91EE-AE40-5963B1DFC68E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1929CF-D9A3-23C6-D03C-B1F4739CFADE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192A29-A234-8BA4-D56F-C4832B98E7D5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192A89-FB64-C329-AD00-2C2B6400AA33
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192AD4-BE0A-306F-D064-43C448D1D1DC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192B1C-BB2D-EFD8-9670-3741A9E4EEE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192B6D-00FE-241F-C777-E4471DC04933
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192BB9-CDE0-4898-BCB0-BB17402F55BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/TNC-Notified_20131111_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/en/member-states-tnc-rules-and-procedures_en.cfm
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5. Rețele și colaborarea în rețea 
Ca rețea, REDR reunește o varietate largă de actori implicați în dezvoltarea rurală, uniți de 
angajamentul comun de a sprijini și a stimula dezvoltarea rurală. Explorați această secțiune pentru a 
afla mai multe despre rețelele rurale naționale, care conectează administrațiile naționale și 
organizațiile locale, precum și organizațiile europene active în dezvoltarea rurală, și pentru a afla 
modul în care Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală contribuie la îmbunătățirea modalității 
de conlucrare. 
 
Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a parcurge conținutul secțiunii: 

 Informații privind rețelele rurale naționale 

 Grupuri de rețele rurale naționale 

 Organizații ale UE 

 FARNET 

 Rețeaua europeană de evaluare 

 Setul de instrumente de autoevaluare a rețelelor rurale naționale 

 Valoarea adăugată a colaborării în rețea 

 Setul de instrumente al rețelelor rurale naționale 
 
 
5.1. Informații privind rețelele rurale naționale  
Rețelele rurale naționale reunesc o varietate de părți interesate din domeniul dezvoltării rurale, în 
scopul promovării comunicării și schimbului de informații la nivel regional, național și european. 
Rețelele rurale naționale (RRN) constituie o legătură importantă la nivelul statelor membre între 
administrațiile și organizațiile naționale implicate în dezvoltarea rurală (inclusiv grupurile de acțiune 
locală). Structura și organizarea acestora pot să varieze, deși în toate cazurile rolul lor principal este 
de a sprijini punerea în aplicare și evaluarea politicii de dezvoltare rurală. Rețelele rurale naționale 
reunesc o varietate de părți interesate din domeniul dezvoltării rurale, în scopul promovării 
comunicării și schimbului de informații la nivel regional, național și european. De asemenea, rețelele 
rurale naționale organizează evenimente, generează o varietate de instrumente de comunicare și 
joacă un rol important în împărtășirea de bune practici.  
 
Faceți clic pe oricare dintre statele de pe această hartă a Uniunii Europene pentru a accesa informații 
despre rețelele rurale naționale ale fiecărui stat membru: 
 
 

Austria  Rețeaua rurală națională 

Belgia  Rețeaua rurală națională 

Bulgaria  Rețeaua rurală națională 

Croația  Rețeaua rurală națională 

Cipru  Rețeaua rurală națională 

Republica Cehă  Rețeaua rurală națională 

Danemarca  Rețeaua rurală națională 

Estonia  Rețeaua rurală națională 

Finlanda  Rețeaua rurală națională 

Franța  Rețeaua rurală națională 

Germania  Rețeaua rurală națională 

Grecia  Rețeaua rurală națională 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/austria/en/austria_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/belgium/en/belgium_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/bulgaria/en/bulgaria_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/croatia/en/croatia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/cyprus/en/cyprus_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/czechrepublic/en/czechrepublic_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/denmark/en/denmark_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/estonia/en/estonia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/finland/en/finland_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/france/en/france_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/germany/en/germany_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/greece/en/greece_en.cfm
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Ungaria  Rețeaua rurală națională 

Irlanda  Rețeaua rurală națională 

Italia  Rețeaua rurală națională 

Letonia  Rețeaua rurală națională 

Lituania  Rețeaua rurală națională 

Luxemburg  Rețeaua rurală națională 

Malta  Rețeaua rurală națională 

Țările de Jos  Rețeaua rurală națională 

Polonia  Rețeaua rurală națională 

Portugalia  Rețeaua rurală națională 

România  Rețeaua rurală națională 

Slovacia  Rețeaua rurală națională 

Slovenia  Rețeaua rurală națională 

Spania  Rețeaua rurală națională 

Suedia  Rețeaua rurală națională 

Regatul Unit  Rețeaua rurală națională 

Martinica, Guadalupe, 
Guyana Franceză, Réunion (Franța) 

Rețeaua rurală națională 

Insulele Canare (Spania) Rețeaua rurală națională 

Insulele Azore și Madeira (Portugalia) Rețeaua rurală națională 

 
 
5.2. Grupuri de rețele rurale naționale 
Rețeaua rurală națională (RRN) a fiecărui stat membru participă regulat la reuniuni și evenimente 
organizate la nivel european, pentru a împărtăși experiențe și informații. Tot mai frecvent, rețelele 
formează grupuri geografice și tematice pentru dezvoltarea de activități, promovarea unei cooperări 
mai intense, a schimburilor tehnice și a dialogului între rețele.  
 
Inițiativele tematice ale rețelelor rurale naționale 
 

Inițiativele tematice ale rețelelor rurale naționale reunesc rețele rurale naționale care au 

interese comune în domenii specifice ale politicii de dezvoltare rurală și ale punerii în 

aplicare de programe. Principalul scop al unor astfel de inițiative este de a împărtăși între 

participanții la rețea cunoștințele și experiențele relevante legate de punerea în aplicare a 

programelor. Se acordă prioritate temelor care implică o dimensiune europeană și care pot fi 

de interes pentru o audiență mai largă de părți interesate din cadrul Rețelei europene pentru 

dezvoltare rurală. Reprezentanții rețelelor rurale naționale și experți din statele membre fac 

schimb de informații și se întâlnesc în cadrul unor ateliere pentru a dezvolta planuri de lucru 

și activități comune, cu susținerea și sub îndrumarea punctului de contact al Rețelei europene 

pentru dezvoltare rurală.  

Informații suplimentare cu privire la inițiativele tematice anterioare sau active în prezent sunt 

disponibile în cadrul următoarelor subiecte tematice: 

 Portalul pentru tineret și tinerii fermieri 
 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/hungary/en/hungary_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/ireland/en/ireland_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/italy/en/italy_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/latvia/en/latvia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/lithuania/en/lithuania_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/luxembourg/en/luxembourg_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/malta/en/malta_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/thenetherlands/en/thenetherlands_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/poland/en/poland_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/portugal/en/portugal_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/romania/en/romania_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/slovakia/en/slovakia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/slovenia/en/slovenia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/spain/en/spain_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/sweden/en/sweden_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/uk/en/uk_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/france/en/france_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/spain/en/spain_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/portugal/en/portugal_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/en/youth-and-young-farmers_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
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 Silvicultură 
 Agricultura socială 
 Produse alimentare locale și lanțuri scurte de aprovizionare 
 Finanțarea rurală 
 Portalul antreprenoriatului rural  

 
 
Grupuri geografice pentru „schimbul de cunoștințe” 
 
Promovarea grupurilor macro-regionale pentru „schimbul de cunoștințe” este o inițiativă nouă a 
Rețelei europene pentru dezvoltare rurală care are ca scop valorificarea marii diversități observate în 
rândul rețelelor rurale naționale în ceea ce privește prioritățile și activitățile tematice ale acestora, 
capacitățile lor tehnice și administrative, gama lor de servicii și nivelurile de interacțiune dintre 
acestea. Macro-regiunile sunt regiuni geografice clar delimitate care constau, în totalitate sau 
parțial, din două sau mai multe state membre. Obiectivul general al încurajării formării de grupuri 
macro-regionale de rețele rurale naționale este de a: 

 facilita o mai bună comunicare și un schimb mai activ de cunoștințe între rețele; 
 dezvolta interesele comune macro-regionale ale rețelelor – inclusiv legătura cu politica 

macro-regională a UE și alte strategii; 
 promova mai multe acțiuni ale rețelelor rurale naționale desfășurate în comun – și 

cooperarea transnațională între grupurile de acțiune locală – la nivel macro-regional; 
 stimula o cultură pozitivă a „învățării reciproce” între rețelele vecine. 

 
Conceptul de grup de rețele rurale naționale macro-regional pentru „schimbul de cunoștințe” a fost 
introdus și discutat în cadrul celei de-a 13-a reuniuni a rețelelor rurale naționale, desfășurată la 10 
noiembrie 2011 în Țările de Jos. Pentru informații suplimentare, faceți clic aici. În prezent, există 
două grupuri de rețele rurale naționale pentru „schimbul de cunoștințe”, și anume grupul nordic-
baltic și grupul mediteranean. 
 
Grupul nordic-baltic 
Grupul nordic-baltic este alcătuit din rețele rurale naționale din Danemarca, Suedia, Finlanda, 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Germania. Acesta este un grup activ care se întrunește în mod 
regulat (de două ori pe an) și care își planifică activitățile comune și joacă un rol tot mai important în 
legătură cu componentele de dezvoltare rurală ale Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea 
Mării Baltice (EUSBSR). 
Pentru informații suplimentare despre grupul nordic-baltic de rețele rurale naționale faceți clic aici. 
 
Unele dintre lecțiile esențiale oferite de grupul nordic-baltic de rețele rurale naționale sunt 
următoarele: 

 Există o predispoziție mult mai ridicată a rețelelor de a conlucra și a coopera în mod eficace 
– precum și de a învăța unele din experiențele celorlalte – atunci când acestea împărtășesc o 
istorie, o identitate, o cultură comune, probleme comune etc. 

 Comunicarea dintre rețele este considerabil îmbunătățită de reuniunile regulate (bianuale) 
care se concentrează asupra unor probleme macro-regionale specifice, cum ar fi, de 
exemplu, planificarea împreună a evenimentelor regionale comune. Reuniunile periodice 
sunt facilitate de distanțele de călătorie mai scurte; 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/forestry/en/forestry_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/social-aspects/social-farming/en/social-farming_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/local-food-and-short-supply-chains/en/local-food-and-short-supply-chains_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/rural-finance_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/13th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-clusters/ro/nrn-clusters_ro.cfm
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 De asemenea, este mult mai ușor să se obțină implicarea altor părți interesate (de exemplu, 
a Autorităților de Management, a grupurilor de acțiune locală, a promotorilor proiectelor, a 
rețelelor din sectorul pescăresc și a grupurilor de acțiune locală din sectorul pescăresc) într-
un dialog substanțial atunci când reuniunile sunt legate de o agendă macro-regională 
specifică; 

 Importanța unei „bune vecinătăți” nu ar trebui subestimată. Rețelele din cele trei țări baltice 
au pus accent în mod special pe importanța încrederii în experiența și opinia vecinilor din 
statele membre mai vechi. Acest aspect a fost important mai ales în etapele inițiale ale 
constituirii și dezvoltării rețelei, dar a fost de așteptat ca situația să continue pe măsură ce 
rețelele au evolua și s-au maturizat; 

 Cooperarea regională poate favoriza, naște, dezvolta și aplica viziuni comune care depășesc 
granițele naționale și organizatorice. 

 
Grupul mediteranean 
Grupul mediteranean este alcătuit din rețele naționale rurale din Italia, Grecia, Franța, Spania, 
Portugalia, Cipru și Malta. Aceste state membre au avut o primă reuniune la Salonic, la 1 februarie 
2012, pentru a împărtăși experiențe cu privire la punerea în aplicare a măsurilor 123, 132 și 133 din 
axa 1 a programelor de dezvoltare rurală, , și pentru a desfășura dezbateri cu privire la experiențele 
naționale și viitoarea programare a UE. 
Cea de-a doua reuniune a avut loc la 17 octombrie 2012, la Nicosia. O parte importantă a reuniunii a 
fost dedicată, de asemenea, schimbului de cunoștințe și de experiență cu privire la lanțurile scurte 
de aprovizionare cu alimente. 
 
 
5.3. Organizații ale UE 
Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală și-a propus o relaționare activă cu alte rețele relevante, 
precum și extinderea într-o măsură cât mai mare a accesului la acestea, cu accent deosebit pe 
stabilirea unor conexiuni proactive care să permită schimbul de informații dintre Rețeaua europeană 
pentru dezvoltare rurală și alte rețele relevante, privind activitățile și realizările, pe teme 
semnificative pentru eficacitatea și dezvoltarea eficientă a politicii UE privind dezvoltarea rurală. 
 
Grupul consultativ al DG AGRI privind dezvoltarea rurală 
 
DG AGRI a înființat un Grup consultativ privind dezvoltarea rurală, care reunește reprezentanți ai 
diferitelor organizații constituite la nivelul UE care împărtășesc interese sociale, economice și/sau de 
mediu în dezvoltarea rurală din cadrul UE. Prin intermediul grupului consultativ, Comisia Europeană 
este informată despre opiniile diverselor organizații pe diferite subiecte legate de dezvoltarea rurală. 
Comisia are posibilitatea de a se consulta cu grupul cu privire la orice aspect legat de politicile de 
dezvoltare rurală. De asemenea, președintele grupului consultativ poate propune domenii de 
consultare pe subiecte din domeniul de competență a grupului.  
 
Comisia nu este obligată să își însușească opiniile grupului consultativ, dar le privește cu toată 
seriozitatea și notifică membrii grupului cu privire la acțiunile pe care le întreprinde ca răspuns la 
opiniile exprimate de grup. De asemenea, de comun acord cu Comisia, grupul consultativ poate 
înființa grupuri de lucru pentru a-și ușura activitatea. Principalele interese reprezentate în cadrul 
grupului consultativ includ: 

 fermieri, cooperative și alte organizații agricole 

 comercianți 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/1st-nrn-cluster-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/2nd-nrn-cluster-meeting_en.cfm
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 reprezentanți ai industriei 

 lucrători 

 consumatori 

 organizații de mediu 

 alte organizații ale părților interesate de zonele rurale 
 
Informații detaliate cu privire la organizațiile participante sunt disponibile online. 
 
Organizații europene membre ale Comitetului de coordonare al Rețelei europene pentru dezvoltare 
rurală 
 
Următoarele organizații UE membre ale Grupului consultativ al DG AGRI privind dezvoltarea rurală 
au fost selectate pentru a participa la Comitetul de Coordonare a Rețelei europene pentru 
dezvoltare rurală: 

 Adunarea Regiunilor Europene (AER) 
 Birdlife Europe 
 Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene (CEMR) 
 Confederația Europeană a Proprietarilor de Păduri (CEFP) 
 Consiliul european al tinerilor fermieri (CEJA) 
 Comitetul Organizațiilor Profesionale din Agricultura Uniunii Europene (COPA) și 

Confederația generală a cooperativelor agricole din Uniunea Europeană (COGECA) – frecvent 
desemnate prin acronimul asociativ COPA-COGECA 

 Federația Europeană a Sindicatelor din Sectoarele Alimentației, Agriculturii și Turismului 
(EFFAT) 

 Asociația europeană LEADER pentru dezvoltare rurală (ELARD) 
 Organizația europeană a proprietarilor de terenuri (ELO) 
 Asociația europeană pentru dezvoltarea teritoriilor montane (EUROMONTANA) 
 Rețeaua PREPARE 
 Asociația internațională ruralitate-mediu-dezvoltare (RED) 

 
 
5.4. FARNET 
Axa prioritară 4 a Fondului european pentru pescuit (FEP) asigură asistență pentru dezvoltarea 
durabilă a zonelor pescărești. În special, această axă sprijină măsurile de promovare a diversificării 
economice (turism, alimente, energie din surse regenerabile etc. ) și a unei calități îmbunătățite a 
vieții în zonele afectate de un declin al activităților de pescuit. O inovație importantă în punerea în 
aplicare a axei 4 a Fondului european pentru pescuit este accentul plasat pe o abordare de tip 
LEADER, care încurajează o concentrare asupra unor domenii specifice și urmărește să mobilizeze 
actori locali din toate sectoarele (public, privat și societatea civilă) să conlucreze ca „grupuri de 
acțiune locală din domeniul pescăresc” (FLAG) pentru a proiecta și a pune în aplicare strategii 
integrate de dezvoltare locală.  
 
Axa prioritară 4 a Fondului european pentru pescuit este pusă în aplicare de douăzeci și unu de state 
membre, preconizându-se constituirea a cel puțin 250 de grupuri de acțiune locală în sectorul 
pescăresc pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Grupurile au fost încurajate să învețe unul de la 
celălalt prin cooperare interregională și transnațională. Totalul investițiilor publice (Fondul european 
pentru pescuit + alte contribuții publice) din cadrul axei 4 pentru perioada 2007-2013 a fost de 826,6 
milioane EUR. Unitatea de sprijin pentru FARNET a fost înființată de Comisia Europeană pentru a 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/ro/eu-organisations_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/assembly-of-european-reagions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/birdlife-europe_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/council-of-european-municipalities-and-regions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/confederation-of-european-forest-owners_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-council-of-young-farmes_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/copa-cojega_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/copa-cojega_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/copa-cojega_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/effat_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/effat_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-leader-association-for-rural-development_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-landowners-organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/euromotana_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/prepare-network_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/rurality-environment-development_en.cfm
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sprijini punerea în aplicare a măsurilor UE pentru dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești, cu un 
accent special pe axa 4 a Fondului european pentru pescuit. Unitatea de sprijin a acționat ca o 
platformă pentru colaborarea în rețea între zonele pescărești, sprijinind și oferind orientări 
grupurilor de acțiune locală din sectorul pescăresc pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor 
soluții locale la provocările cu care se confruntă zonele pescărești din Europa. 
 
Faceți clic aici pentru informații suplimentare cu privire la activitatea Rețelei europene a zonelor de 
pescuit (FARNET). 
 
 
5.5. Rețeaua europeană de evaluare 
Rețeaua europeană de evaluare pentru dezvoltare rurală funcționează sub responsabilitatea 
Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene. 
Această rețea urmărește să crească utilitatea evaluării ca instrument pentru îmbunătățirea elaborării 
și a punerii în aplicare a politicilor de dezvoltare rurală, contribuind la stabilirea de bune practici și la 
consolidarea capacităților în evaluarea programelor de dezvoltare rurală până în 2013.  
 
Rețeaua este deschisă pentru oricine se ocupă de evaluarea programelor și măsurilor de dezvoltare 
rurală în UE. Sunt incluși aici evaluatorii, administratorii de programe, factorii de decizie politică, 
cercetătorii și cadrele universitare și alți experți în domeniul dezvoltării rurale. Puteți descărca 
pliantul de prezentare în format PDF [PDF    ]. 
 
 
5.6. Setul de instrumente de autoevaluare ale rețelelor rurale naționale 
Această resursă permite utilizatorilor să monitorizeze progresul și să evalueze performanța 
activităților de colaborare în rețea întreprinse în general de rețelele rurale naționale, utilizând o 
gamă amplă de abordări, tehnici și „instrumente” practice diferite. 
 
Autoevaluarea nu este obligatorie. Aceasta este o activitate voluntară pentru administratorii de 
rețea și membrii rețelei care doresc să înțeleagă dacă rețeaua lor este complet funcțională și eficace 
în sensul atingerii obiectivelor. Autoevaluarea rețelei rurale naționale se concentrează în special pe 
măsurarea și evaluarea realizărilor și a rezultatelor colaborării în rețea. Astfel, autoevaluarea diferă 
de evaluare, care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, trebuie să fie 
efectuată de către evaluatori independenți pentru a formula o opinie asupra eficacității intervențiilor 
în funcție de rezultatele și impactul acestora și de nevoile în întâmpinarea cărora acestea își propun 
să vină. Evaluarea examinează: gradul de utilizare a resurselor, eficacitatea și eficiența programării, 
impactul socioeconomic și de mediu, precum și contribuția la realizarea priorităților comunitare.  
 
Setul de instrumente de autoevaluare este alcătuit din cinci secțiuni diferite: 

 Note privind autoevaluarea rețelelor rurale naționale: o scurtă descriere a structurii, 
conținutului și scopului setului de instrumente de autoevaluare al rețelelor rurale naționale.  

 Profilurile de autoevaluare ale rețelelor rurale naționale: exemple de abordări alese de 
anumite rețele rurale naționale pentru autoevaluare (cu documente justificative cheie).  

 Instrumente practice pentru autoevaluarea rețelelor rurale naționale: exemple practice și 
sfaturi despre instrumente existente și potențiale pentru autoevaluarea rețelelor rurale 
naționale.  

 Dincolo de autoevaluarea rețelelor rurale naționale: elemente potențiale de inspirație 
pentru abordări mai avansate privind evaluarea activităților rețelelor rurale naționale.  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/en/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=655CEF84-B01E-37C1-8D3F-22504AA33DC2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B003904C-9385-E2B3-773E-8F424E27AF00
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0052278-9280-E6C8-1737-ED16BD30108D
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/notes-on-nrn-self-assessment/en/notes-on-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/nrn-self-assessment-profiles/en/nrn-self-assessment-profiles_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/practical-tools-for-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/en/looking-beyond-nrn-self-assessment_en.cfm
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 Programul de formare a unităților naționale de sprijin: un program de formare lansat pentru 
a iniția un proces de schimburi de experiență și de învățare reciprocă. 

 
5.7. Valoarea adăugată a colaborării în rețea  
Valoarea pentru politica de dezvoltare rurală a colaborării în rețea este unanim recunoscută, un 
număr din ce în ce mai mare de opinii informate recunoscând eficacitatea rețelelor rurale în 
antrenarea părților interesate și în promovarea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare 
rurală (PDR-uri). 
 
Acțiuni comune ale rețelelor rurale naționale 
Rețelele rurale naționale (RRN) și-au grupat resursele pentru a dezvolta această resursă web, care 
ilustrează starea actuală a cunoștințelor referitoare la valoarea adăugată pentru rețelele din cadrul 
politicii de dezvoltare rurală. Metodologia comună propusă de Rețeaua europeană pentru 
dezvoltare rurală se concentrează pe: a) statistici comune pentru rețele; și b) povești de succes 
privind rețeaua. Scopul acestei abordări este de a oferi o perspectivă asupra activității rețelelor 
rurale naționale și a modului în care este înțeles succesul relativ al acestor activități de către 
managerii unităților de sprijin a rețelei. În plus, Setul de instrumente de autoevaluare a rețelelor 
rurale naționale permite rețelelor rurale naționale să prezinte și să facă schimb de informații despre 
gama de abordări, tehnici și instrumente practice diferite utilizate pentru monitorizarea progresului 
și evaluarea performanțelor activităților de colaborare în rețea. 
 
Inițiativa privind statisticile comune pentru rețele 
Inițiativa privind statisticile comune pentru rețele a fost lansată pentru a oferi o perspectivă asupra 
realizărilor obținute și asupra indicatorilor de realizare cantitativi utilizați de rețelele rurale 
naționale. În aprilie 2012 s-a primit primul set de date de la rețelele rurale naționale participante. 
Acesta s-a axat pe patru dintre cele șase elemente cheie ale colaborării în rețea: implicarea eficace a 
părților interesate prin comunicările în rețea, schimbul de experiență și know-how relevante, 
consolidarea capacităților și formarea profesională, precum și sprijinul pentru cooperare și acțiuni 
comune. Rezultatele cantitative evidențiază nivelul ridicat al implicării părților interesate și 
dezvoltarea realizată prin rețelele rurale naționale. 
 
Informații suplimentare sunt disponibile pentru descărcare: 

 Raport de sinteză privind statisticile comune pentru rețele (2013) [PDF  ] 

 Rezumat al rezultatelor referitoare la statisticile comune (2012) [PDF  ] 

 O prezentare generală a exercițiului statisticilor comune [PDF  ] 
 

Raportul privind cartografierea rețelelor rurale naționale  
Aceste documente conțin raportul privind exercițiul de cartografiere a rețelelor rurale naționale, prin 
care au fost colectate informații la nivel de țară pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene. 
Rapoartele explorează diferitele tipuri de structuri ale rețelelor rurale naționale și urmăresc să 
identifice grupurile de rețele în funcție de activitățile acestora sau de metodologiile și instrumentele 
pe care le aplică acestea. 
 
Informații suplimentare sunt disponibile pentru descărcare: 

 Constatările exercițiului de cartografiere a rețelelor rurale naționale desfășurat în 2013: 
Raportul de sinteză final [PDF  ] 

 Constatările exercițiului de cartografiere a rețelelor rurale naționale desfășurat în 2011: 
Raportul de sinteză final [PDF  ] 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-programme_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9952801B-CD4C-19A8-3D6D-DDA22DE9CD99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9172E-B89B-4C16-CAEF-1B7B36E0ED47
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E8FB20-06F1-455B-5B33-D1A45AC8A3B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9956D73B-C54A-0D7C-A772-D02B98E1EA1B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9BA78-F857-CECC-34AC-7CA888B0C168
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Document de lucru privind programele rețelelor rurale naționale 
Scopul documentului de lucru elaborat de Rețeaua europeană de evaluare (REE) este sprijinirea 
schimbului de cunoștințe despre evaluare, pentru explorarea provocărilor în ceea ce privește 
evaluarea rețelelor și pentru evidențierea abordărilor aplicate. Acesta se bazează pe experiența a 
patru rețele rurale naționale. Pentru a-l descărca, faceți clic aici [PDF ]. 
 
Analiza materialelor de referință 
Această analiză oferă o centralizare a „valorii adăugate” a colaborării în rețea astfel cum este 
identificată în materialele de referință academice. Analiza explorează subiecte cum ar fi modul în 
care rețelele și colaborarea în rețele adaugă valoare, obstacolele aflate în calea dezvoltării și 
înțelegerii valorii adăugate, precum și modul în care pot fi măsurate mai eficace beneficiile 
colaborării în rețea. Faceți clic aici pentru a descărca analiza materialelor de referință [PDF ]. 
 
Valoarea adăugată a colaborării în rețea – Experiențe din rețele 
Pentru a oferi mai multe informații detaliate despre valoarea adăugată a colaborării în rețea, rețelele 
rurale naționale au dat numeroase exemple privind activitatea pe care o desfășoară. Acestea au fost 
prezentate ca „valoarea adăugată a poveștilor din rețea”, fiind o combinație de exemple de bune 
practici, povești de succes, experiențe relevante și studii de caz. Relatările au fost clasificate după tip 
și după elementele cheie referitoare la rețea pe care le-au furnizat: 

 Implicarea eficace a părților interesate 

 Construirea unei înțelegeri comune a politicilor 

 Facilitarea schimbului de practici și experiențe 

 Schimbul de experiență și de competențe 

 Consolidarea capacităților și formare 

 Sprijin pentru cooperare și acțiuni comune 
 
Studii de caz 

 Rețelele rurale din Regatul Unit [PDF  ] 

 Cooperarea bilaterală dintre Ungaria și Polonia [PDF  ] 

 Rețeaua ascendentă din jurul Mării Baltice [PDF  ] 

 Procesul de autoevaluare Belgia-Walloon [PDF  ] 

 Tabăra de inovare rurală din Finlanda [PDF  ] 

 Turneul de promovare pentru tineri din Danemarca [PDF  ] 

 Ateliere tematice în Scoția [PDF  ] 

 Premierea proiectelor de succes în Estonia [PDF  ] 
 
 
5.8. Setul de instrumente al rețelelor rurale naționale 
Această resursă on-line urmărește să vină în întâmpinarea nevoilor de informare/orientare ale 
unităților de sprijin pentru rețele (USR) rurale, ale Autorităților de Management și ale altor părți 
interesate relevante din cadrul rețelelor rurale naționale, pentru consolidarea și îmbunătățirea 
rețelelor rurale finanțate prin FEADR.  
 
Principiile și practica colaborării în rețea 
Această secțiune a „setului de instrumente al rețelelor rurale naționale” este dedicată în întregime 
principiilor și practicilor legate de colaborarea în rețea. Veți găsi texte explicative, rubrici informative 
și link-uri către resurse și informații suplimentare privind contextul și aspectele cheie legate de 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70EA02F0-96CA-B58B-4C50-89F5DC91487A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9F1BE-E99B-8E03-D0FF-381BE85AE888
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/effective-involvement-of-stakholders_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/building-common-understanding-of-policies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/facilitating-exchange_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/exchange-of-experience_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/capacity-building_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/support-for-cooperation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DEE83C-C860-01CF-20B3-6D458397CF48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DFA0A7-F690-FB2D-5FE0-66238C7199E3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DCDCC8-F594-AEBA-845B-201B2E0605C4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84E0F838-A3CE-52A7-885E-F6059A1537C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995D4548-FF1E-506F-9E1F-83135487E60F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995EB0B1-C28B-FB33-A17B-6E4CEA2C12AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995FE23D-AC58-59F7-BAD9-43CBBDB64834
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9961071C-F49E-8D98-9918-8A5970D015D9
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înființarea și funcționarea rețelelor rurale finanțate prin FEADR, necesare atât în perioada de 
programare 2007-2013, cât și în următoarea perioadă de programare, 2014-2020. Faceți clic pe 
oricare dintre link-uri pentru a obține informații suplimentare online. 
 

 Definirea și diversitatea rețelei 
Se discută mult despre rețele și despre colaborarea în rețea în viața noastră profesională și 
privată. Dar ce anume înseamnă rețelele și colaborarea în rețea pentru politica de dezvoltare 
rurală? Următoarele sub-secțiuni oferă o prezentare generală introductivă, cu scopul de a 
clarifica unele concepte cheie privind utilizarea rețelelor ca instrument al politicii de 
dezvoltare rurală. 
o Rețelele rurale și colaborarea în rețea 
o Rețelele ca instrument al politicii de dezvoltare rurală 
o Demonstrarea valorii adăugate a rețelelor rurale 
o Rețelele rurale naționale – diversitatea abordărilor 

 
 Înființarea unei rețele rurale 

Înființarea unei rețelei rurale naționale presupune o planificare atentă și modul cel mai bun 
de a o aborda este pas cu pas. Următoarele sub-secțiuni oferă o prezentare generală 
introductivă a principalelor concepte, a deciziilor strategice cheie și a aspectelor de 
gestionare actuale: 
o Clarificarea anumitor concepte: unitățile naționale de sprijin pentru rețele rurale, 

rețelele rurale naționale și colaborarea în rețea 
o Structura și modul de funcționare 
o Dezvoltarea cadrului strategic și a logicii de intervenție 
o Bugete și finanțare 
o Administrarea rețelei și mandatul operațional 
o Participarea și reprezentarea părților interesate 

 
 
Construirea pe baza lecțiilor învățate 
În cadrul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală (REDR) și al rețelelor rurale naționale (RRN) s-au 
acumulat o diversitate considerabilă și o experiența bogată în perioada de programare 2007-2013 și 
pot fi deprinse multe lecții importante, care se pot dovedi a fi utile pentru viitoarea perioadă de 
programare, 2014-2020. De asemenea, există lecții relevante care pot fi învățate de la alte rețele, cu 
sau fără finanțare din partea Uniunii Europene.  
 
Următoarele sub-secțiuni oferă informații despre aceste lecții învățate:  

 Lecții învățate de la Rețeaua europeană de dezvoltare rurală 

 Lecții învățate de la rețelele rurale naționale 

 Lecții învățate de la alte rețele 
 
De asemenea, ar putea fi util să consultați experiențele anterioare și lecțiile învățate anterior prin 
colaborarea în rețea în cadrul programului LEADER+ [PDF ]. 
 
Pregătirea pentru viitor 
Experiența rețelelor rurale a fost și este una pozitivă și constituie o sursă utilă de informații, idei și 
contacte. A susținut numeroase schimburi, cooperări și dezvoltarea cunoștințelor, atât la nivel 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/network-definitions-and-diversity_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/rural-networks-and-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/networks-as-rural-development-policy-tool_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/demonstrating-the-added-value_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/national-rural-networks_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/setting-up-the-network_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/clarifying-some-concepts_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/clarifying-some-concepts_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/structure-and-operational-setup_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/developing-the-strategic-framework_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/budgets-and-funding_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/network-management-and-operational-mandate_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/network-structure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-the-enrd/en/lessons-from-the-enrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-the-nrns/en/lessons-from-the-nrns_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-other-networks/en/lessons-from-other-networks_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/networking_report.pdf
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național, cât și la nivelul UE. A facilitat noi dialoguri pentru o mai buna punere în aplicare a politicii – 
și a încurajat o guvernanță mai participativă a politicii. Și toate acestea la un cost relativ scăzut. 
 
Cu toate acestea, astfel cum s-a putut observa în cursul perioadei de programare 2007-2013, 
construirea unor legături durabile între administrații, organizații și actori individuali necesită timp. 
Implicarea actorilor în forme noi de dialoguri necesită resurse umane dedicate, instrumente de 
comunicare bine adaptate și structuri organizatorice eficiente. Prin urmare, progresul realizat de la 
crearea Rețelei europene pentru dezvoltare rurală (REDR), a Rețelei de europene de evaluare pentru 
dezvoltare rurală și a rețelelor rurale naționale (RRN) în 2008 trebuie să fie continuat și consolidat 
pentru a se exploata la maximum colaborarea în rețea ca instrument al politicii de dezvoltare rurală. 
 
De asemenea, politica de dezvoltare rurală evoluează spre o politică axată și mai mult pe rezultate, 
mai concentrată asupra obiectivelor și țintelor comune ale UE. Viitoarele programe de dezvoltare 
rurală vor trebui să funcționeze în domenii foarte specifice, cum ar fi competitivitatea tuturor 
tipurilor de agricultură, viabilitatea fermelor, promovarea organizării lanțurilor alimentare și 
gestionarea riscurilor în agricultură, refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor, utilizarea 
eficientă a apei și a energiei, tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 
în zonele rurale. De asemenea, viitoarele programe de dezvoltare rurală vor trebui să stimuleze 
inovarea și transferul de cunoștințe în domeniile respective. Unele dintre domenii vor fi complet noi 
pentru REDR și pentru rețelele rurale naționale. 
 
Aceste așteptări ambițioase vor necesita, chiar mai mult decât înainte, o bună comunicare și 
coordonare între actorii politicii la toate nivelurile, precum și capacitatea de a demonstra rezultatele 
obținute. Colaborarea în rețea va rămâne, prin urmare, o funcție foarte importantă, dorindu-se 
extinderea și consolidarea rolului acesteia ca instrument al politicii de dezvoltare rurală. 
 
Accesați informații suplimentare cu privire la perspectivele colaborării în rețea în perioada 2014-
2020. 
 
Programul de formare a unităților naționale de sprijin 
De la începutul anului 2007, când a devenit operațională prima rețea rurală națională (RRN) 
finanțată prin FEARD, a fost generat un tezaur de cunoștințe și experiențe practice. Au existat multe 
povești de succes privind rețeaua – și, de asemenea, câteva eșecuri. Au fost învățate lecții 
importante despre utilizarea colaborării în rețea ca instrument al politicii de dezvoltare rurală și, pe 
baza acestora, ar trebui să se lucreze la îmbunătățirea gestionării și a funcționării rețelelor în 
perioada de programare 2014-2020. 
 
Astfel, în perioada ianuarie-iunie 2013, punctul de contact al Rețelei europene pentru dezvoltare 
rurală a organizat un program de formare pilot a unităților naționale de sprijin, pentru a iniția un 
proces de învățare reciprocă și schimb de experiență menit să contribuie la consolidarea 
capacităților unităților naționale de sprijin de a-și desfășura eficient activitățile și sarcinile care le 
revin. Învățarea reciprocă și schimbul de experiență presupun acumularea de cunoștințe, 
competențe și experiență prin asistență și sprijin active în cadrul unui grup paritar, alcătuit din 
membri care provin din contexte sociale/profesionale similare. Procesul și activitățile de formare 
sunt asistate de un mediator, a cărui funcție este de a sprijini participanții să se implice într-o 
varietate de activități și experiențe formatoare. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/preparing-for-the-future/outlook-for-networking-in-2014-2020/en/outlook-for-networking-in-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/preparing-for-the-future/outlook-for-networking-in-2014-2020/en/outlook-for-networking-in-2014-2020_en.cfm
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Au fost organizate trei module în cadrul programului de formare pilot dedicat rețelelor rurale 
naționale, pentru a testa abordarea și nevoile rețelelor rurale naționale de a se implica în alte 
activități ulterioare de consolidare a capacităților. Pentru detalii cu privire la fiecare modul, faceți clic 
pe link-urile de mai jos: 
 

 Program-pilot de formare dedicat unităților naționale de sprijin – modulul 1 
 Tema: Problemele de planificare strategică ale rețelelor rurale naționale 
 19-20 februarie 2013, Budapesta, Ungaria 

 Program-pilot de formare dedicat unităților naționale de sprijin – modulul 2 
 Tema: Exersarea metodei RICA / Creșterea implicării părților interesate 
14 martie 2013, Åre, Suedia 

 Program-pilot de formare dedicat unităților naționale de sprijin – modulul 3 
 Tema: Comunicarea în rețea 
7 iunie 2013, Tomar, Portugalia 

 

O evaluare a programului-pilot de formare dedicat unităților naționale de sprijin [hyperlink: 
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-
toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf] a avut loc în iulie 2013. 
Conform evaluării programului-pilot de formare dedicat unităților naționale de sprijin, modulele de 
formare reciprocă au avut un succes semnificativ, iar susținerea oferită de unitățile naționale de 
sprijin pentru ca activitățile similare să poată continua a fost covârșitoare. Pe baza acestui feedback, 
modulele de formare au continuat din septembrie 2013. Detalii suplimentare cu privire la modulele 
de formare nou lansate pot fi consultate făcând clic pe link-urile de mai jos: 

 Program de formare dedicat unităților naționale de sprijin – modulul 4 
 Tema: Planificarea resurselor rețelelor rurale naționale 
13 septembrie 2013, Gdansk, Polonia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-4_en.cfm
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6. Publicații și media 
REDR pune la dispoziție o serie de publicații și de produse audio-vizuale care ilustrează politica de 
dezvoltare rurală în acțiune. Concepută să informeze mai multe tipuri de public despre ceea ce se 
întâmplă în Europa rurală și despre activitatea Rețelei europene pentru dezvoltare rurală, seria 
noastră de publicații sintetizează rezultatele cercetărilor, analizează evoluțiile politicii, oferă 
îndrumări și recomandări și prezintă relatări culese de la oameni obișnuiți din Europa rurală. 
Publicațiile Rețelei europene pentru dezvoltare rurală sunt accesibile în general în șase limbi 
(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și polonă). Acestea pot fi descărcate în format PDF de 
pe site-ul REDR sau pot fi primite în formă imprimată. 
 
6.1. Revista rurală a UE  
Revista rurală a UE  este o revistă tematică, ce prezintă subiecte și informații relevante pentru toate 
părțile interesate din cadrul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală. Revista abordează cele mai 
actuale teme ale politicii de dezvoltare rurală a UE și oferă numeroase exemple utile privind modul 
în care este pusă în aplicare această politică pe teritoriul întregii Uniuni Europene. Pe site-ul REDR 
puteți găsi informații detaliate cu privire la fiecare număr și le puteți descărca numerele revistei în 
format PDF. Revista rurală este disponibilă în limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și 
polonă. 
 
Numere disponibile: 

 Numărul 17 – Agricultura de familie – noiembrie 2013 

 Numărul 16 – Transferul de cunoștințe și inovarea în cadrul politicii de dezvoltare rurală – 
mai 2013 

 Numărul 15 – Furnizarea de servicii de mediu cu ajutorul politicii de dezvoltare rurală – 
aprilie 2013  

 Numărul 14 – Rețelele și colaborarea în rețea în cadrul politicii de dezvoltare rurală – 
decembrie 2012 

 Numărul 13 – Instrumente financiare ale dezvoltării rurale: Noi oportunități de abordare a 
crizei economice – octombrie 2012 

 Numărul 12 – Produse alimentare locale și lanțuri scurte de aprovizionare – iulie 2012 

 Numărul 11 – LEADER și cooperarea – aprilie 2012  

 Numărul 10 – Antreprenoriatul rural – ianuarie 2012 

 Numărul 9 – Silvicultura și dezvoltarea rurală – noiembrie 2011  

 Numărul 8 – Calitatea produsului agricol: un factor de succes pentru zonele rurale ale UE – 
iulie 2011  

 Numărul 7 – Bunuri publice și dezvoltare rurală – martie 2011 

 Numărul 6 – Ocuparea forței de muncă și incluziunea socială – decembrie 2010 

 Numărul 5 – Creșterea competitivității sectoarelor agricol, agroalimentar și forestier în UE – 
octombrie 2010  

 Numărul 4 – Dezvoltarea rurală și schimbările climatice – mai 2010 

 Numărul 3 – Diversitatea rurală – ianuarie 2010 

 Numărul 2 – Creativitate și inovare în dezvoltarea rurală a UE – decembrie 2009 

 Numărul 1 – Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală – octombrie 2009  
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/ro/publications-and-media_ro.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
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6.2. Revista REDR 
Revista REDR  este o publicație color dedicată tuturor părților interesate în ceea ce privește Rețeaua 
europeană pentru dezvoltare rurală și tuturor celor care manifestă interes față de dezvoltarea rurală 
în Uniunea Europeană. Revista REDR conține cele mai recente știri privind Rețeaua europeană 
pentru dezvoltare rurală, o serie de relatări din rețelele rurale naționale și din grupurile de acțiune 
locală, subiecte caracteristice speciale, acoperire amplă a evenimentelor și ilustrații sugestive legate 
de dezvoltarea rurală în acțiune. Revista REDR este disponibilă în limbile engleză, franceză, germană, 
italiană, spaniolă și polonă. 
 
Numere disponibile: 

 Revista REDR – Vară 2013 În prim plan: Evenimentul LEADER 2013 

 Revista REDR – Primăvară 2013 În prim plan: Platformele sociale și dezvoltarea rurală 

 Revista REDR – Iarnă 2012/2013 În prim plan: Valoarea adăugată a colaborării în rețea 

 Revista REDR – Toamnă 2012 În prim plan: Imagini din Europa rurală – Concursul de 
fotografie REDR 

 Revista REDR – Primăvară/Vară 2012 În prim plan: Eveniment LEADER 2012 Strategii de 
dezvoltare locală și cooperare 

 Revista REDR – Numărul pilot În prim plan: Comunicare către cetățeni privind dezvoltarea 
rurală 

 
6.3. Broșuri ale proiectelor FEADR 
Schimbul de informații cu privire la operațiunile FEADR este un aspect important al activității 
rețelelor rurale naționale și a Rețelei europene pentru dezvoltare rurală. Broșura proiectelor FEADR 
încurajează schimbul de informații prin prezentarea de exemple ale diferitelor tipuri de activități de 
dezvoltare rurală care au primit cofinanțare din FEADR. Broșurile sunt disponibile în limbile engleză, 
franceză, germană, italiană, spaniolă și polonă. 
 
Numere disponibile: 
 

 Incluziunea socială 

 Servicii de mediu 

 Tinerii fermieri și tineretul în Europa rurală 

 Alte fonduri UE 

 Sectorul forestier 

 Sectorul alimentar 

 Creșterea verde 

 LEADER 

 Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) 

 FEADR 
 
6.4. Publicații tematice 
 
REDR publică regulat și ad-hoc publicații tematice care abordează subiecte relevante și inițiative 
recente în domeniul politicii de dezvoltare rurală. De exemplu, pliantul„Politica de dezvoltare rurală 
în cifre” oferă informații privind indicatorii de monitorizare din cadrul programelor de dezvoltare 
rurală. Alte publicații includ „Factori de succes pentru noile programe de dezvoltare rurală”, o fișă 
informativă cu privire la bilanțul de sănătate al politicii agricole și planul european de redresare 
economică, precum și o broșură de informare privind politica de dezvoltare rurală a UE. 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-magazine/en/enrd-magazine_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd_examples_of_projects_brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/en/thematic-publications_en.cfm
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6.5. Galerie media 
Galeria multimedia conține albume foto și clipuri video din zonele rurale ale UE. Galeria cuprinde 
fotografii de la reuniunile rețelelor rurale naționale, impresii vizuale de la concursul de fotografie 
„Imagini din Europa rurală", clipuri video privind proiecte FEADR și alte producții media furnizate de 
părțile interesate din cadrul Rețelei europene pentru dezvoltare rurală. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/en/media-gallery_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/all_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/all_en.cfm
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7. Evenimente și reuniuni 
REDR a organizat și a participat în mod regulat la evenimente și reuniuni pe o gamă largă de subiecte 
legate de dezvoltarea rurală, a luat parte la târguri și și-a întâmpinat vizitatorii la punctul de contact 
din Bruxelles. Sunt incluse aici evenimentul anual LEADER și reuniunile specifice organizate pentru 
rețelele rurale naționale, grupurile de lucru tematice,Comitetul de Coordonare al Rețelei europene 
pentru dezvoltare rurală și subcomitetul LEADER.  
Informații detaliate cu privire la evenimentele și reuniunile organizate de către sau în colaborare cu 
Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală pot fi consultate pe site.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/en/seminars-and-conferences_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/fairs-and-shows_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/visits-to-enrd-contact-point/en/contact-point-visits_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/about-en-rd/en/about-en-rd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/nrn-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/nrn-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/twg-meetings/en/twg-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/lsc-meetings-list_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/en/enrd-events-and-meetings_en.cfm


 

93 
 

8. Contact 
A fost înființat un punct de contact pentru a oferi Comisiei Europene (Direcția Generală Agricultură și 
Dezvoltare Rurală) servicii de sprijin pentru Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală.  
 
În al șaselea an de funcționare (iulie 2013 – iulie 2014), secretariatul punctului de contact a trecut 
sub conducerea liderului de echipă Michael Gregory, care este asistat de Ilias Papageorgiou, Fiorella 
Giorgiani și Oana Guth. 
 
Echipa pentru „Dezvoltarea cunoștințelor/analiza politicii” oferă sprijin pentru grupurile de lucru 
tematice și reuniunile între experți, realizează analize și rezumate ale programelor. De asemenea, 
echipa a elaborat indicatorii de monitorizare. Echipa, condusă de Fabio Cossu, a fost alcătuită din 
Mara Lai, Preslav Petkov și Alexandros Papakonstantinou. 
 
Echipa pentru „Diseminarea cunoștințelor/comunicări” a lucrat la site-ul REDR și la instrumentele 
dinamice ale acestuia, la linia informativă, seminarii și conferințe, publicații și la știrile REDR. 
Condusă de Peter Toth, echipa a fost formată din Pascale van Doren, Kasia Panfil, Tim Hudson, Eva 
Soriano, Ryoko Abe, Virginie Sarah Viaene, Ana Nechita și Derek MGlynn. 
 
Echipa pentru „Schimb de cunoștințe/colaborare în rețea și cooperare” a oferit sprijin pentru 
cooperarea părților interesate, cooperare transnațională și legături între rețelele rurale naționale. 
Condusă de Edina Ocsko, echipa a fost alcătuită din Ines Jordana, Elena Maccioni și Marina 
Brakalova. 
 
Echipa site-ului a fost condusă de Kostas Zapris, fiind alcătuită din Sandrine Duquenoy, Stephen 
Parengkuan, Yves Delangre și Magali Stas. 


