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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Biroul Regional Vest al Unității de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și-a 

început activitatea în luna februarie a acestui an în cadrul proiectului “Înființarea și Sprijinirea 

Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală”, inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale.  

De-a lungul celor 8 luni de funcționare, obiectivul general al Biroului a fost acela de a se 

constitui într-un liant capabil să stimuleze sinergia între acțiunile membrilor RNDR din 

Regiunea de Vest și, pe această cale, dezvoltarea comunității rurale. 

În vederea îndeplinirii obiectivului general, activitățile derulate la nivelul Biroului au inclus: 

promovarea oportunităților de finanțare prin PNDR, colectarea și diseminarea de exemple de 

bune practici în implementarea și exploatarea investițiilor, sprijinirea investitorilor în 

configurarea investițiilor, sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală în diagnosticarea situației 

microregiunilor și elaborarea Planurilor de Dezvoltare Rurală, oferirea de servicii de instruire 

pentru personalul Grupurilor de Acțiune Locală existente, sprijinirea Grupurilor de Acțiune 

Locală în animarea microregiunilor, dar și în organizarea demersurilor pentru obținerea pre-

finanțării, acordarea de suport producătorilor locali de fructe și legume în organizarea 

desfacerii, promovarea meșteșugurilor tradiționale, atragerea în cadrul Rețelei Naționale de 

Dezvoltare Rurală a entităților cu potențial ridicat în dezvoltarea comunității rurale. 

În îndeplinirea atribuțiilor, Biroul Regional Vest al Unității de Sprijin a Rețelei Naționale de 

Dezvoltare Rurală a urmărit dezvoltarea unor relații de colaborare cu primăriile comunelor și 

orașelor din Regiune, Grupurile de Acțiune Locală, grupurile și asociațiile de producători, 

camerele de comerț și industrie, instituțiile implicate în gestionarea fondurilor 

nerambursabile, direcțiile agricole, universitățile, organizațiile cu profil cultural. 

Din punct de vedere geografic, activitatea Biroului a acoperit județele Timiș, Arad, Caraș – 

Severin și Hunedoara, un teritoriu aflat în administrarea a 319 comune și orașe. 

Regiunea de Vest găzduiește o populație rurală de aprox. 765.000 de locuitori, distribuită la 

nivelul celor 4 județe conform graficului următor: 
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Activitatea Biroul Regional Vest al Unității de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare 

Rurală exprimată în cifre: 

 Perioada de funcționare: 8 luni (23 februarie 2012 – 12 octombrie 2012). 

 Număr de vizitatori ai Biroului: 180. Scopul vizitelor a fost legat de solicitarea de 

informații privind Programul Național de Dezvoltare Rurală sau Grupurile de Acțiune 

Locală, solicitarea de sprijin în organizarea desfacerii producției, solicitarea de sprijin în 

relația cu băncile comerciale sau informarea privind evenimentele organizate în cadrul 

RNDR. 

 Număr de vizite efectuate pe teren de personalul Biroului: 155. Deplasările au vizat 

organizarea de seminarii de prezentare a oportunităților de finanțare a investițiilor prin 

fonduri nerambursabile, colectarea de exemple de bune practici în implementarea și 

exploatarea investițiilor, participarea la evenimente organizate de terți, organizarea de 

ședințe cu producătorii de fructe și legume și reprezentanții unităților de desfacere 

(hipermarket-uri, piețe), întâlniri cu reprezentanți ai diverselor organizații din Regiune 

destinate dezvoltării unor relații de colaborare. 

 Seminarii de prezentare a Programului Național de Dezvoltare Rurală organizate pe teren, 

cu sprijin din partea primăriilor de comune și orașe: 42. Seminariile au fost focalizate pe 

prezentarea măsurilor active din cadrul PNDR, oferindu-se informații cu privire la 

Timiș Arad Caraș-Severin Hunedoara 

35,3% 
29,8% 

19,6% 
15,3% 

Distribuția populației din mediul rural - Regiunea Vest 
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tipologia investițiilor posibil de realizat, beneficiarii eligibili, valoarea sprijinului 

nerambursabil posibil de obținut, pașii necesar a fi urmați pentru obținerea finanțării, dar 

și exemple de bune practici din experiența altor investitori. 

 Seminarii de prezentare a Programului Național de Dezvoltare Rurală organizate la sediul 

Biroului: 5. 

 Prezentarea oportunităților de finanțare a investițiilor prin intermediul Grupurilor de 

Acțiune Locală: 1 prezentare realizată pentru membrii Camerei de Comerț și Industrie 

Timiș în cadrul conferinței ”Oportunități de finanțare prin fonduri structurale și credite cu 

dobândă subvenționată”, 1 seminar de prezentare organizat la sediul Biroului Regional 

Vest USR la solicitarea membrilor RNDR, 1 seminar de informare a reprezentanților 

mass-media. 

  Colectarea de exemple de bune practici în implementarea și exploatarea investițiilor 

finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală: peste 500 de beneficiari 

contactați, 17 exemple de bune practici colectate. 

 Susținerea unui curs de instruire a personalului Grupurilor de Acțiune Locală din țară pe 

tema dezvoltării rurale și a antreprenoriatului în mediul rural. 

 Organizarea unei conferințe destinate dezvoltării de proiecte de cooperare între Grupurile 

de Acțiune Locală din România și cele din Ungaria. Conferința a avut loc la Timișoara și 

a furnizat cadrul semnării unui acord de colaborare între Rețeaua Națională de Dezvoltare 

Rurală din România și Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din Ungaria. 

 Sprijinirea producătorilor locali în organizarea desfacerii. Biroul Regional Vest USR a 

organizat 2 întâlniri între producători de fructe și legume din Regiune și reprezentanți ai 

hipermarket-urilor din Timișoara în vederea dezvoltării unor relații de colaborare între 

aceștia. Scopul urmărit a fost acela de a facilita accesul fructelor și legumelor produse la 

nivel local pe piața municipiului Timișoara. În același timp, Biroul Regional Vest USR s-

a implicat alături de Primăria Municipiului Timișoara în stabilirea criteriilor de acces al 

comercianților în noua hală a Pieței de Gros din Timișoara. În acest sens, Biroul a 

organizat mai multe ședințe de lucru cu producătorii de legume în comunele din județul 

Timiș recunoscute drept bazine legumicole: Belinț, Periam, Lovrin, Sânpetru Mare.  
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 Participarea la evenimente organizate de terți în scopul promovării Rețelei Naționale de 

Dezvoltare Rurală și al construirii unor relații de colaborare: Timagralim (Timișoara), 

Agromalim (Arad), ”Târgul de Toamnă” (Oravița), Workshop-ul de informare al 

Asociației Țara Făgetului (Dumbrava), Conferința ”Lanțul scurt de distribuție” 

(Budapesta). 

 Informări efectuate prin telefon sau e-mail: peste 150 de soluționări la solicitări telefonice 

de informații, peste 1000 de apeluri telefonice de informare efectuate, peste 2200 de e-

mail-uri de informare transmise. 

 Sprijinirea membrilor RNDR din Regiunea Vest în vederea participării la evenimentele 

de interes organizate de RNDR la nivel național: Seminar de informare cu privire la 

Măsura 312 (Miercurea Ciuc), Seminarul ” Lanțurile scurte de desfacere a produselor 

agroalimentare, concepte de bază și perspective de dezvoltare” (București), Conferința 

Națională ”Comunitatea Rurală: Provocări și oportunități în dezvoltarea rurală în 

România în perioada 2014 – 2020” (București), Conferința Tematică ”Agricultură cu 

înaltă valoare naturală în România după 2013” (Sibiu).  

 Colaborarea cu reprezentanții mass-media: 1 Zi a Porților Deschise, 1 seminar de 

informare privind Grupurile de Acțiune Locală, 1 conferință de prezentare a bilanțului 

activității Biroului. 

 

În concordanță cu misiunile sugerate de membrii RNDR din Regiunea de Vest cu ocazia 

sesiunii de autoevaluare derulate de Biroul Regional Vest USR în luna septembrie, dar și cu 

solicitările primite cu ocazia seminariilor și ședințelor organizate, obiectivele Biroului pentru 

următorul an de activitate vor viza: 

 Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală din Regiune în animarea teritoriului prin 

organizarea de seminarii de prezentare a unor exemple de bune practici în domeniul 

implementării și exploatării investițiilor finanțate prin PNDR. 

 Sprijinirea investitorilor care vor aplica pentru obținerea de fonduri nerambursabile în 

configurarea investițiilor, planificarea implementării și exploatării acestora, dar și în 

implementarea efectivă a proiectelor, ulterior semnării contractelor de finanțare. 
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 Sprijinirea producătorilor locali în realizarea desfacerii prin: promovarea consumului de 

produse locale, medierea relației cu lanțurile de hipermarket-uri și cu magazinele de mici 

dimensiuni din orașe, acordarea de consiliere în vederea formării de asociații și grupuri 

de producători și a înregistrării de mărci, diseminarea de informații privind modelele de 

distribuție utilizate cu succes în alte regiuni ale țării și în străinătate. 

 Colectarea și diseminarea de exemple de bune practici cu privire la implementarea și 

exploatarea investițiilor în mediul rural. 

 Atragerea în continuare în structurile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală de membri 

cu potențial ridicat în materie de dezvoltare a comunității rurale din Regiune și stimularea 

acestora în vederea implicării active în acțiunile RNDR. 

  Participarea la evenimente de interes pentru Regiune, în scopul prezentării RNDR, 

dezvoltării de colaborări, colectării de exemple de bune practici din experiența altor zone 

geografice. 

 Sprijinirea actorilor locali în identificarea unor oportunități de cooperare. Cooperarea 

între actorii dezvoltării rurale la nivel regional, național și internațional facilitează 

schimbul de experiențe și bune practici, dar și formarea de sinergii. Biroul Regional Vest 

al USR se va implica în stimularea proiectelor de cooperare între GAL-uri, dar și în 

sprijinirea membrilor aflați în căutarea unor oportunități de cooperare. Se va încerca 

implicarea universităților în activități de cercetare cu privire la spațiul rural, în condițiile 

în care astfel de abordări își dovedesc eficacitatea în planificarea dezvoltării rurale în alte 

state membre UE.  

 Contribuții la publicațiile RNDR: Identificarea de povești de interes pentru tematica 

publicațiilor RNDR. 

 


