Cea de a ºasea ediþie a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate,
22-24 septembrie, Buºteni - propune:

O REÞEA DE c o n j u g a r e a t u t u r o r e f o r t u r i l o r n a þ i o n a l e
PRIVIND d e z vo lta r e a r u r a l ã î n R o m â n i a c o n t e m p o r a n ã
I.ARGUMENTAREA

PROIECTULUI

Pornim de la unele disfuncþionalitãþi ºi de
la o lipsã de conjugare a demersului în douã
direcþii mari ale eforturilor care se fac astãzi
pentru dezvoltarea ruralã: Dezvoltarea
economico-administrativã pe de o parte ºi
dezvoltarea socio-culturalã pe de alta. Din
punct de vedere instituþional, de prima se
ocupã Ministerul Agriculturii printr-un nou
creat departament special de Dezvoltare
Ruralã ºi o serie de instituþii anexe, dar ºi
departamentul Administraþiei Publice ºi
bãncile ºi programele europene ºi chiar
Ministerul Integrãrii Europene. De cea de
a doua direcþie se ocupã Ministerul Culturii
ºi Cultelor, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
ºi chiar ministerele Muncii ºi Finanþelor
când e vorba (mai rar) de pensiile pentru
þãrani ºi investiþiile la sate. În fiecare
direcþie se acþioneazã de sine stãtãtor, ceea
ce nu e rãu; dar în fiecare direcþie evoluþia
are loc fãrã legãturã cu cealaltã, ceea ce
conduce la lipsã de coerenþã ºi diminuare a
eficienþei. Conceptul de ansamblu asupra
destinului ruralului românesc, poate cã
existã dar, oricum, nu este bine definit. Ne
încumetãm aici sã afirmãm necesitatea unui
Consiliu Superior pentru aceastã problemã
vitalã a poporului ºi a viitorului nostru. Întro asemenea multitudine de preocupãri, fiind
firesc faptul ca activitãþile sã fie
complementare una alteia ºi sã se susþinã
reciproc, tocmai pentru a se evita
centralizãrile excesive ºi a se stimula
descentralizarea creatoare, propunem,
implicarea partenerialã în acest demers a
societãþii civile româneºti printr-o reþea de
activitãþi specifice ei.
În acest sens, proiectul de faþã oferã
ministerelor ºi altor foruri guvernamentale
interesate un set de servicii de colectare
de date, semnalare ºi sintetizare periodicã
a informaþiilor privind activitãþile iniþiativele
ºi ofertele din diverse domenii ce privesc
dezvoltarea ruralã, realizând o bazã de date
cu funcþii de cercetare a fenomenului ºi de
semnalare, în primul rând, a ceea ce-l poate
face sã progreseze, dar ºi a ceea ce-l
împiedicã. Printr-o asemenea punere în
evidenþã a realitãþilor, a tendinþelor, a
posibilitãþilor ºi disfuncþiilor din efortul de
reabilitare a ruralului românesc se va realiza
un instrument de lucru folositor
programelor generale de dezvoltare, ca ºi
aplicãrii programelor guvernamentale dar,
în aceeaºi mãsurã, o þinere în contact a
iniþiativelor societãþii civile, o stimulare a
acestor iniþiative (obºteºti, personale, locale, zonale, etc.) prin exemplu reciproc ºi
prin informare în legãturã cu toate
oportunitãþile de care ele pot dispune.
Reþeaua pe care o propunem ar urma sã
monitorizeze în mod strict obºtesc, dar ºi
sã stimuleze la într-ajutorare, principalele
activitãþi neguvernamentale din domeniu ºi
sã devinã o interfaþã a lor în conjugarea cu
activitãþile guvernamentale în aºa fel încât,
informând exact ºi transparent printr-o
oglindire fidelã a modului în care se
desfãºoarã în fiecare moment fenomenul, sã

evite dublãrile sau suprapunerile, sã
evidenþieze golurile care trebuie umplute
prin iniþiativa localã sau particularã, oferind
un plus de coerenþã pentru un concept de
ansamblu al dezvoltãrii noastre rurale în
context european.
Subliniem faptul cã dezvoltarea ruralã nu
este un fenomen unilateral ci, având rãdãcini
mult mai vechi, are o complexitate chiar mai
mare decât cel al industrializãrii sau cel al
privatizãrii. Evoluþia acestui fenomen
implicã în timp istoric: factorul uman,
factorul social, factorul moral, factorul cultural, factori de identitate naþionalã, de
tradiþie, de mediu, de continuitate ºi
modernizare neforþatã, de credinþã ºi de
relaþii familiale, de formare civicã dar ºi de
formare profesionalã, ca ºi probleme actuale
absolut specific rurale de: sãnãtate, de
învãþãmânt, de forþã de muncã, de nivel economic ºi de dotare cu tehnicã modernã, de
credite bancare ºi regim financiar, de
administraþie localã, de culturã ºi de
educaþie permanentã ºi, bine-nþeles,
probleme specifice de integrare europeanã.

II. MÃSURILE PROIECTULUI
1.Se va constitui un Consiliu ªtiinþific al
proiectului care va stabili toate capitolele
de preocupare, va anliza informaþia ºi va
supraveghea sistematizarea ei, va elabora
tematica dezbaterilor ºi a cercetãrii.
2.Se va organiza, pe lângã coordonatorul
proiectului un secretariat care va urmãri
culegerea ºi fluxul informaþiilor ºi activitãþile
de valorificare a lor în cercetare, elaborare
de studii, semnalãri cãtre foruri ºi punere
în contact direct a factorilor din acelaºi
domeniu, organizarea dezbaterilor ºi
consfãturirilor, asigurând periodicitatea lor
pe internet ºi-n întruniri reale. Acest secretariat va veghea la cele douã cãi de stocare
a informaþiei: colectarea ei de la factorii
guvernamentali ºi internaþionali pentru
transmiterea cãtre iniþiativele din teritoriu
ºi primirea lor de la iniþiatorii acestora prin
participare voluntarã. De asemenea va
asigura prelucrarea ei în Consiliul ªtiinþific
ºi aºezarea concluziilor în rubrici separate
pe pagina de internet.
3.În cadrul secretariatului va funcþiona un
subsector redacþional însãrcinat cu
gestionarea ºi înnoirea paginii internet, a
ataºamentelor ºi conexiunilor ei, a
semnalãrii ºi asigurãrii tuturor linkurilor
cãtre paginile internet locale incluse în
reþea ºi a redactãrii rapoartelor periodice
pe suport electronic ºi în volume tipãrite a
publicaþiei Analele proiectelor de
dezvoltare ruralã care se vor distribui periodic autoritãþilor guvernamentale ºi
internaþionale, comisiilor Camerelor
parlamentare ºi grupurilor parlamentare ale
partidelor, Consiliilor judeþene ºi tuturor
instituþiilor sau persoanelor participante la
reþea, stimulând din partea acestora
contribuþii la informare reciprocã ºi
dezbateri.
4.Se vor stabili secretariate zonale de reþea
care sã asigure, la modul voluntar ºi de
interes al fiecãruia, fluidizarea circulaþiei

informaþiei încãrcate ºi sã evidenþieze
valorificarea ei.
5.Se va proceda la redactarea pe grupaje
ºi capitole a informaþiei colectate ºi primite, la rubricizarea schimburilor de
experienþã ºi popularizarea unor sisteme
strãine de dezvoltare ruralã, realizându-se
astfel un cât mai cuprinzãtor sistem de
informare ºi stimulare reciprocã între
domenii ºi între participanþii la reþea..
6.În colaborare cu diferite departamente
guvernamentale sau universitare se vor
colecta ºi oferi informaþii paralele precum
cele din învãþãmântul de specialitate, din
diversele forme departamentale, obºteºti
sau
particulare
de
specializare,
perfecþionare, calificare sau formare
educaþionalã în toate domeniile specifice
mediului rural. În acelaºi mod se va realiza
periodic un calendar al evenimentelor ºi
manifestãrilor de orice naturã care privesc
dezvoltarea ruralã.
7.O atenþie permanentã se va acorda
formãrii spiritului de iniþiativã la populaþia
ºi comunitãþile locale din teritoriu, prin
reþea lansându-se concursuri între diverºi
factori de dezvoltare ºi modernizare a
satului românesc, concursuri privind
aplicarea criteriilor comunitare europene,
concursuri privind educaþia ºcolarã ºi
educaþia adulþilor în spiritul criteriilor
dezvoltãrii rurale contemporane.
8.Pentru asigurarea formãrii continue a
membrilor reþelei se vor organiza cursuri
în sistemul Universitate de Varã ºi
cursuri la distanþã pe canale Tv, ale
studiourilor teritoriale radio ºi în fascicole
tipãrite.
În toate activitãþile se va urmãri realizarea
a douã obiective prioritare: A) Asigurarea
unei consultanþe pentru organismele
guvernamentale fãcutã de pe poziþiile
societãþii civile, a intereselor ei ºi a
tendiþelor ei de evoluþie ºi B) Asigurarea
transparenþei informaþiei privind toate
oportunitãþile oferite de autoritãþi societãþii
civile, atât pentru perfecþionarea ºi lãrgirea
acestor oportunitãþi, cât ºi pentru asigurarea
modului obiectiv de oferire a acestora cãtre
cele mai îndreptãþite iniþiative din teritoriu.

III. COMPETENÞELE PROIECTULUI
Reþeaua nu este menitã a lua decizii ci a
presta servicii de politici informaþionale.
Totuºi, în cazurile înfiinþãrii unor activitãþi
noi, a unor propuneri legislative venite din
partea societãþii civile sau, idem, a unor
propuneri de rectificãri fãcute organismelor
guvernamentale, deciziile vor fi luate numai
prin consens. Va fi urmãritã în permenenþã
realizarea principiului subsidiaritãþii
asigurându-se toatã libertatea pentru
iniþiativele din teritoriu în cadrul
democraþiei locale ºi dirjându-se înspre
acolo posibilitatea folosirii tuturor
resurselor puse la dispoziþie pe plan
naþional ºi internaþional. Relaþiile cu
instituþiile abilitate guvernamental pe
diferite domenii ale dezvoltãrii rurale sunt
de evidenþiere a contribuþiei lor în cadrul
desfãºurãrii fenomenului ºi de transmitere
cãtre ele a mesajelor recepþionate din
teritoriu.

