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Această publicație a fost elaborată și editată cu suportul financiar al Delegației 
Uniunii Europene în Republica Moldova, în cadrul proiectului „Facilitarea im-
plicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”.
Conținutul și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat 
viziunile oficiale ale Uniunii Europene.

Iurie Ușurelu, 
Secretar General de Stat, 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului 

„Crearea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală repre-
zintă un succes, iar MADRM are un partener de dez-
voltare a agriculturii din ţara noastră. Astfel de Reţele 
sunt active în Uniunea Europeană de mai mulţi ani şi 
înregistrează rezultate bune. Doar discuţia directă, pro-
fesională poate aduce soluții, astfel se va asigura con-
lucrarea eficientă cu toţi beneficiarii Reţelei, inclusiv 
şi delegaţia UE care a finanţat şi ghidat acest proiect. 
Politici pentru dezvoltare rurală productive se pot dez-
volta doar într-un mediu modern și participativ. Crearea 
Rețelei este un pas important, iar prin intermediul aces-
tei platforme punem bazele unui dialog constructiv cu 
societatea civilă pentru un viitor prosper al satelor din 
Moldova”.
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Marco Gemmer, 
Reprezentantul Delegației 
Uniunii Europene în Moldova

„Scopul nostru este de a susţine proiecte şi activităţi 
care au menirea de a sprijini cetăţenii într-un mod 
vizibil şi concret. Este foarte important să se ia în 
consideraţie dorinţa și viziunea oamenilor din zonele 
rurale în politicile lansate. Reţeaua Naţională de 
Dezvoltare Rurală este un exemplu de bună guvernare, 
care aduce toate părţile interesate împreună și încearcă 
să găsească un consens pentru a le oferi cetățenilor o 
viață decentă în zonele rurale. Un rezultat important pe 
care îl poate obţine Reţeaua este de a oferi recomandări 
guvernanților pe marginea politicilor agro-rurale, iar 
acestea pot fi ajustate astfel încât să se ajungă la un 
consens cu privire la modul de dezvoltare a zonelor 
rurale din Moldova”.

„Crearea Rețelei a fost un proces complex. Populaţia 
rurală este mai puţin implicată în consultarea și ela-
borarea politicilor. Am început cu instruiri la nivel 
de comunitate despre ce înseamnă o politică și cum 
afectează în mod direct fiecare cetățean; de ce este 
important să ne implicăm și cum trebuie să o facem. Au 
urmat ateliere de lucru și interviuri în focus-grupuri, unde 
am adresat întrebări concrete privind strategiile actuale 
de dezvoltare agro-rurală și am încurajat participan-
ţii să vină cu propuneri. Ulterior, aceste propuneri au 
fost integrate într-un document de politici al rețelei. Cu 
certitudine această rețea va deveni un actor important 
în promovarea unor politici echitabile și competente, 
deoarece este o platformă multisectorială, care implică 
sectorul privat, societatea civilă și administrația publică 
locală și centrală”.  

Aurelia Bondari, 
Director Executiv al Federaţiei
Agricultorilor din Moldova FARM
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Ce reprezintă Rețeaua Națională de 
Dezvoltare Rurală 

În ziua de 29 iunie 2018, la Chișinău, 
150 de reprezentanți din cadrul or-
ganizațiilor societății civile, sectorul 
privat, agenții și servicii ale adminis-
trației publice centrale și locale din 
domeniul agriculturii și dezvoltării 
rurale, au fondat Rețeaua Națională 
de Dezvoltare Rurală din R. Moldova 
(RNDR). 
Rețeaua a fost creată după principiul 
„de jos in sus”, implicând actorii de 
la nivel comunitar în procesul de for-
mare. Astfel, la etapa inițială au fost 
create platformele regionale care la 
rândul său împreună cu organizațiile 
umbrelă de nivel național și alți ac-
tori interesați, au constituit Rețeaua 
Națională de Dezvoltare Rurală. 
Scopul Rețelei este de a uni organi-
zațiile și administrațiile implicate în 
domeniul agriculturii și dezvoltării 
rurale sub o „umbrelă instituțională”, 
pentru a facilita și consolida par-
ticiparea la dialogul politic în contex-
tul dezvoltării agro-rurale. 
Cel mai motivant factor care a stat la 
baza  creării  Rețelei  este  dorința tu-

turor membrilor de a contribui ma-
xim la dezvoltarea durabilă a zonelor 
rurale. În cadrul rețelei există înțe-
legerea că numai buna colaborare a 
tuturor părților interesate de dez-
voltarea rurală, poate aduce rezultate 
palpabile.
Prin schimb de informații și transfer 
de cunoștințe, această rețea promo-
vează noi modalități de dezvoltarea 
economică, îmbunătățire a infra-
structurii și furnizare de servicii în 
zonele rurale. De asemenea, RNDR 
contribuie la construirea de parte-
neriate mai puternice între sectorul 
public și privat și consolidează abi-
litățile de a promova și efectua mai 
eficient monitorizarea politicilor de 
dezvoltare.
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Viziune. Misiune. Valori
Reţeaua Naţională de Dezvoltare 
Rurală din Moldova aspiră la îmbu-
nătăţirea condiţiilor de trai și de mun-
că a populaţiei rurale.
Reţeaua Naţională de Dezvoltare 
Rurală din Moldova este o uniune 
a societăţii civile și autorităţilor pu-
blice pentru dezvoltarea rurală și 
promovarea politicilor echitabile, in-
clusive și eficiente printr-un dialog 
constructiv între actorii de politici 
agro-rurale.
În activitatea sa, Reţeaua Naţională 
de Dezvoltare Rurală respectă urmă-
toarele valori: 

• Democraţie internă
• Activism civic
• Detașare politică 
• Transparenţă 
• Incluziune 
• Solidaritate
• Responsabilitate
• Credibilitate
• Toleranţă
• Eficienţă
• Implicare
• Egalitate și Onestitate
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Activitățile Rețelei 
• Monitorizează și evaluează im-

plementarea Strategiei Naționale 
pentru Dezvoltarea Agriculturii și a 
utilizării resurselor Fondului Național 
pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală

• Facilitează schimbul de cele 
mai bune practici și experiențe între 
membrii săi

• Diseminează informații și know-
how

• Oferă sprijin pentru implemen-
tarea și evaluarea Politicii Naționale 
de Dezvoltare Agricolă și Rural

• Asigură și coordonează fluxul 
de informații între nivelul local, re-
gional, central și chiar european

• Desfășoară activități pentru 
atragerea membrilor noi

• Intermediază discuțiile privind 
politicile agro-rurale între membrii 
săi, instituțiile publice relevante și or-
ganizațiile societății civile

• Furnizează informații privind 
situația actuală de dezvoltare a zone-
lor rurale

• Organizează campanii de sen-
sibilizare privind aspectele semnifica-
tive ale dezvoltării rurale

• Desfășoară activități de conso-
lidare a capacității membrilor: semi-
nare, cursuri, conferințe, ateliere, vizi-
te de studiu și schimburi de experiență
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Obiectivele Rețelei Naționale de 
Dezvoltare Rurală
Asigurarea dialogului între actorii 
vizați de politicele agro-rurale la ni-
vel național, regional și comunitar. 
Rețeaua își exercită rolul de platformă 
care dă posibilitate tuturor părților 
interesate să comunice cu autorită-
țile naționale competente vizavi de 
politica agro-rurală și inițiativele în-
treprinse pentru o performanță mai 
bună a sectorului agricol și cel al dez-
voltării rurale. 
Promovarea politicilor echitabile, in-
cluzive și eficiente. Rețeaua are rolul 
de punct de legătură între autoritățile 
publice și reprezentanții grupuri-lor 
de interese din teren. Contribuie la 
consolidarea capacităților organiza-
țiilor membre de a oferi un feedback 
administrației cu privire la situația din 
sectorul rural. 
Identificarea și promovarea intere-
selor membrilor rețelei. Promo varea 
unui flux eficient de informații, schimb 
de cunoștințe, idei și bune practici, 
între părțile interesate prin furnizarea 
de instruiri, mese rotunde, ateliere de 
dezbateri, seminare și conferințe.
Promovarea instrumentelor eficiente 
de dezvoltare rurală, inclusiv abor-
darea LEADER. Încurajarea actorilor 

locali de a coopera în cadrul acțiunilor 
multi-sectoriale; încurajarea comu-
nităților de a adopta un sistem bazat 
pe elaborare participativă și incluzivă 
de politici, în concordanță cu ne-
cesitățile strategice de dezvoltare 
identificate.
Dezvoltarea și consolidarea capacită-
ților membrilor platformei în dome-
nii de interes comun. Consolidarea 
și implicarea  energiei tuturor orga-
nizațiilor publice și a părților interesate 
în procesul de dezvoltare rurală, în 
acest mod, sporind sensibilizarea și 
capacitatea tuturor actorilor, și, ast-
fel, promovând și sprijinind utilizarea 
eficientă a măsurilor și fondurilor în 
cadrul politicii naționale de dezvoltare 
durabilă a zonelor rurale.  
Întreprinderea inițiativelor de ade-
rare la Rețeaua Europeană pentru 
Dezvoltare Rurală (REDR) condusă de 
DGAgri.
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Membrii Rețelei  
Rețeaua este deschisă pentru toate in-
stituțiile, organizațiile societății civile și 
serviciile publice și administrative, care au 
legătură directă sau indirectă cu agricultura 
și dezvoltarea rurală în R. Moldova. 
Condiția de bază este să accepte obiective-
le și principiile Rețelei și să fie interesați în 
dezvoltarea spațiului rural din R. Moldova. 
O gamă largă de actori implicați în agricul-
tură și dezvoltarea rurală pot deveni mem-
bri ai Rețelei. Aceștia pot fi clasificați pe larg 
în trei grupuri principale:

• Administrația Publică Centrală și 
Locală, instituții și agenții de stat
• Sectorul privat organizat pe domenii 
de interese
• Organizațiile Societății Civile

Rețeaua este un spațiu transparent și des-
chis pentru participare, ședințe construc-
tive, dialog creativ și cooperare între sec-
toarele public, privat și social și actorii 
acestora.
Toți membrii participă în mod egal la ela-
borarea structurii Rețelei și la monitorizarea 
activităților sale.
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Structura Rețelei
Adunarea Generală este organul su-
prem al Rețelei Naționale de Dez-
voltare Rurală și asigură cadrul stra-
tegic pentru activitatea rețelei. Este 
convocată după necesitate, dar nu 
mai rar de o dată pe an. În cazuri ex-
cepționale este convocată Adunarea 
extraordinară.
Comitetul de Coordonare este or-
ganul operațional al Rețelei și este 
format din 15 membri. Este ales de 
Adunarea Generală pentru 2 ani și se 
convoacă cel puțin o dată în trimes-
tru. Comitetul de conducere alege 
președintele, cei doi vicepreședinți 
și secretarul din rândurile membrilor 
săi, la prima reuniune. Elaborează 
strategia pe termen mediu a RNDR și 
reprezintă Rețeaua în relațiile sale cu 
alte structuri.
Unitatea de suport este organul exe-
cutiv care asigură funcția de secre-
tar și coordonează implementarea 
activităților Rețelei în cooperare 
cu membrii săi. Este selectată de 
Comitetul de Conducere din rândurile 
membrilor Rețelei.  
Consiliul Platformelor Regionale este 
format din 11 membri, din care 10 sunt 
delegați ai „Platformelor regiona-le” 
și un reprezentant al Comitetului de 

Conducere. Scopul Consiliului este 
formarea poziției consolidate a plat-
formelor regionale și promovarea 
vocii locale către factorii de decizie.
Grupurile de Lucru Tematice sunt cre-
ate pentru a discuta și a face schimb 
de experiență, a analiza problemele și 
politicile pe sectoare specifice de dez-
voltare rurală, a consolida membrii pe 
probleme de interes comun, a iden-
tifica punctele critice de guvernare pe 
sectoare și a promova soluții. Există 
grupuri de lucru permanente și gru-
puri de lucru ad-hoc. Grupurile de lu-
cru tematice ad-hoc pe teme specifice 
se vor forma la cererea membrilor.
Primele Grupuri de Lucru Tematice 
din cadrul Rețelei au fost create la 
sfârșitul anului 2018. Grupurile de 
lucru tematice permanente au ur-
mătoarele subiecte: 

1. Agricultură și Mediu – în acest 
an cu tema „Irigarea și utilizarea du-
rabilă a apelor subterane”

2. Procesarea alimentelor –  „Pre-
lucrarea produselor agro-alimentare 
tradiționale la scară mică”

3. Dezvoltarea rurală – „Turismul 
rural – provocări și perspective”
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Primul document de poziție a RNDR 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a 
realizat o evaluare a Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2014-2020 
(SNDAR). Membrii Rețelei au concluzionat 
că documentul își păstrează, în mare parte, 
relevanța. Totuși, în opinia RNDR, anumite 
probleme sunt mai stringente și necesită o 
prioritizare mai adecvată. 
RNDR a venit cu mai multe recomandări 
privind revizuirea Strategiei:  
Este prioritară susținerea productivității și 
calității produselor agricole prin stimularea 
tehnologiilor performante și inovațiilor, 
alocarea investițiilor în domeniile de pre-
lucrare și post-recoltare și certificarea 
producției agricole conform standardelor 
internaționale.
Crearea unei rețele de piețe angro regionale 
specializate în comercializarea tuturor pro-
duselor agroalimentare, va crea o legătură 
substanțială în dezvoltarea canalelor de 
aprovizionare pentru infrastructura internă 
de consum a produselor agricole în stare 
proaspătă. 
Adoptarea Legii supermarketurilor și procu-
rarea produselor agro-alimentare pentru di-
verse instituții, va spori accesul producăto-
rilor agricoli la piața de desfacere.  
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Mișcarea cooperatistă trebuie să 
obțină un sprijin integrat prin: in-
stituționalizarea unei structuri în ca-
drul MADRM, inițierea programelor 
de asistență tehnică de lungă durată 
și coordonarea eficientă a acestora, 
adoptarea politicilor fiscale adecvate 
și subvenționarea investițiilor. 
Susținerea tinerilor fermieri și fe-
meilor din sectorul agricol, prin in-
stituirea plăților în avans și a unor 
prime de instalare pentru familiile 
tinere care doresc să investească și să 
locuiască la sate. 
Protejarea resurselor naturale și 
adaptarea sectorului la schimbările 
climatice prin anumite acțiuni spe-
cifice. 

Dezvoltarea infrastructurii sătești, 
care constituie un element de bază în 
dezvoltarea afacerilor agricole, dar și 
a celor non agricole. 
Necesitatea dezvoltării sectoarelor 
alternative inclusiv serviciile, agro-
turismul, meșteșugăritul și altele 
prin măsuri direcționate de sprijin, 
dar și prin instrumente eficiente de 
dezvoltare rurală ca exemplu abor-
darea LEADER.
Acordarea sprijinului categoriilor 
social-vulnerabile din zonele rurale 
prin crearea centrelor sociale co-
munitare, stimularea creării locurilor 
de muncă și antrenarea în programe 
de recalificare și obținere a profesiilor 
de alternativă.



reteauarurala@gmail.com

Rețeaua Națională pentru Dezvoltarea Rurală din Moldova 
a fost organizată în cadrul proiectelor: „Facilitarea implicării 
active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale” și 
„Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de 
Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pent-
ru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD). 
Ambele proiecte sunt finanțate de Delegația Uniunii 
Europene în Republica Moldova. Proiectul „Facilitarea im-
plicării active a societății civile în dialogul de politici agro-
rurale” este implementat de către Federația Agricultorilor din 
Moldova FARM (partener-lider), în parteneriat cu Federația 
Națională a Fermierilor din Moldova, Asociația Republicană 
a Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”, Federația 
Agricultorilor „Fermierul”, România și ONG „Workshop for 
Solutions”, Letonia.

Contacte:


