ANUNT
LANSARE PROCES DE SELECTARE A PARTENERILOR ÎN VEDEREA
CONSTITUIRII GRUPURILOR TEMATICE PENTRU ELABORAREA
PLANULUI NAȚIONAL STRATEGIC ‐ PERIOADA 2021‐2027

Comisia Europeană a prezentat pachetul legislativ PAC pentru perioada 2021-2027. Elaborarea Planului
Național Strategic se va realiza cu respectarea transparenței cadrului instituțional și cadrului juridic aplicabil.
Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de programare națională trebuie să
respecte principiul european al parteneriatului. Statul membru trebuie să organizeze și să recunoască un
parteneriat care să includă următoarele categorii de parteneri:
1. Autorități publice relevante regionale și locale competente;
2. Parteneri economici și sociali;
3. Autorităţi competente în domeniul mediu şi climă;
4. Organisme relevante care reprezintă societatea civilă și, după caz, organismele responsabile cu
promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a egalității de gen și a nediscriminării.
Propunerile emise de partenerii care vor fi cooptați trebuie să fie în acord, și să ia în considerare Noul model
de livrare PAC care pune accent pe performanță din perspectiva stabilității strategiei propuse astfel încât
România să poată implementa Planul Național Strategic într-un mod eficient fără a exista devieri care pot
conduce la eventuale corecții financiare.
În vederea respectării principiului parteneriatului vor fi constituite structuri parteneriale cu rol consultativ,
pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe cu finanțare europeană,
constituite sub umbrela Comitetului Consultativ Tematic PNS. În cadrul acestui comitet consultativ vor fi
organizate mai multe grupuri de lucru subsecvente, pe următoarele domenii de interes aferente obiectivelor
specifice:
 Agricultură;
 Industrie alimentară;
 Siguranță și securitate alimentară;
 Mediu și climă;
 Tineri fermieri;
 Ocupare şi incluziune socială, inclusiv LEADER;
 Cercetare, inovare, transfer de cunoștințe.
În acest sens, MADR-AM PNDR lansează procesul de selecție a partenerilor pentru Planul Național Strategic.
Entitățile interesate în participarea activă la procesul de programare pentru perioada 2021-2027 în unul sau
mai multe grupuri de lucru menționate anterior sunt invitate sa transmită scrisori de intenție în acest sens pe
adresa parteneri.pns@madr.ro până la data de 31 iulie 2019, ora 1700.
Scrisorile de intenție vor fi analizate la nivelul ministerului pe baza următoarelor criterii: reprezentativitatea
organizației (număr de membri, aria de acoperire sectorială), relevanța sectorului pe care îl reprezintă
organizația din perspectiva politicii agricole și/sau activitatea desfășurată până în prezent (de ex. Comitet
de Monitorizare SAPARD, PNDR 2007-2013 sau PNDR 2014-2020, consultări europene/regionale/naționale
organizate de MADR sau alte instituții, etc.), conform metodologiei anexate.

METODOLOGIE
privind selectarea partenerilor în vederea constituirii grupurilor tematice pentru elaborarea Planului
Național Strategic 2021-2027
Art. 1. (1) Se instituie Comitetul Consultativ Tematic pentru Planul Național Strategic 2021-2027 (CCT PNS),
în scopul de a asigura eficienţa, eficacitatea și corectitudinea elaborării acestuia.
(2) CCT PNS este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic
în procesul de elaborare a PNS, care se constituie cu respectarea principiului european al parteneriatului și în
conformitate cu propunerea de Regulament privind elaborarea planurilor strategice.
(3) Partenerii în CCT PNS sunt reprezentați în conformitate cu principiul european al parteneriatului şi sunt
desemnați în urma consultării cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, regionale și locale relevante,
și organizării unui proces de selecție transparent al membrilor din cadrul organizaţiilor societăţii civile,
partenerilor economici şi sociali care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale,
industriei alimentare, protecţiei mediului, precum și organismelor relevante care reprezintă societatea civilă
și, după caz, organismelor responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a
egalității de gen și a nediscriminării.
Art. 2. (1) - Selectarea entităților juridice private/publice relevante pentru domeniile ce fac obiectul PNS se
realizează printr-o procedură transparentă, fiind luate în considerare următoarele criterii principale:
a) Relevanța sectorului în care își desfășoară activitatea organizația din perspectiva politicii agricole
comune. În acest sens, au fost identificate, fără a se limita la, următoarele sectoare relevante:
1. agricultură (sector zootehnic și sector vegetal);
2. industrie alimentară;
3. îmbunătățiri funciare;
4. silvicultură;
5. pomicultură;
6. infrastructura rurală;
7. patrimoniu cultural;
8. protecția mediului;
9. instrumente financiare;
10. activități non-agricole (IMM-uri, turism, meșteșugărit, etc.);
11. integrare socială, egalitate de gen și nediscriminare;
12. LEADER;
13. cercetare inovare și transfer de cunoștințe.
14. siguranță și securitate alimentară.
b) Reprezentativitatea organizației în cadrul sectorului în care își desfășoară activitatea (număr membri,
aria de acoperire sectorială);
c) Activitatea organizației desfășurată până în prezent, inclusiv în implementarea PNDR 2007-2013 și PNDR
2014-2020.
(2) Autoritățile publice centrale relevante pentru domeniile ce fac obiectul Planului Strategic Național sunt
membre de drept, și reprezintă, fără a se limita la, următoarele sectoare:
1. Agricultură;
2. Dezvoltare regională;
3. Sanitar veterinar și siguranța alimentelor;
4. Protecția mediului, ape și păduri;
5. Integrare socială, egalitate de gen și nediscriminare;
6. Managementul fondurilor europene;
7. Cercetare;
8. Întreprinderi mici și mijlocii;
9. Cultură;
10. Turism.
Art. 3. (1) Pentru selecția membrilor CCT PNS se constituie un Comitet de selecție format din 7 membri, din
care 6 reprezentanți ai Direcției Generale pentru Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR

(AM PNDR) la nivel de director general/director general adjunct/director şi un reprezentant al Direcției
Generale Politici Agricole (DGPA) la nivel de director general/director.
(2) În situația în care un membru al Comitetului de selecție, din motive obiective, precum: delegație, concediu
legal de odihnă, concediu medical, alte tipuri de concedii legale, nu își poate îndeplini atribuțiile, directorul
general al AM PNDR/directorul general al DGPA nominalizează un supleant, la nivel de sef serviciu/sef birou.
(3) Secretariatul Comitetului de selecţie se asigură de AM PNDR - Direcția metodologie, monitorizare,
coordonare şi evaluare.
(4) Comitetul de selecție poate solicita structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(MADR) și instituțiilor publice care gestionează fiecare din sectoarele relevante o listă a
asociațiilor/organizațiilor care își desfășoară activitatea în domeniul respectiv, în vederea asigurării unui
proces de selecție echitabil.
Art. 4. (1) Membrii CCT PNS vor fi selectați, pe baza prezentei proceduri în urma exprimării interesului acestora
și cu condiția îndeplinirii criteriilor de selecție.
(2) MADR va publica pe pagina de internet a instituției anunțul privind lansarea procesului de selecție a
partenerilor relevanți pentru domeniile ce vor face obiectul PNS. Partenerii vor fi aleși dintre entitățile care
răspund solicitărilor și îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute la art. 2 alin. (1).
Art. 5. (1) Asociațiile/organizațiile/entitățile selectate să facă parte din CCT vor fi informate ulterior cu privire
la rezultatul procesului de selecție, în scris, solicitându-se, totodată nominalizarea unui reprezentant, la nivel
de conducere al asociației/organizației.
(2) În situația în care o asociație/organizație/entitate nu transmite nominalizarea în termen de 5 zile de la
primirea solicitării, se consideră că aceasta renunță la intenția exprimată.
(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va solicita autorităților publice centrale relevante pentru
domeniile ce fac obiectul Planului Strategic Național enunțate la art. 2 alin (2), desemnarea reprezentanților
în vederea constituirii CCT PNS.

