POLICY
BRIEF 6

PROIECTUL
EXTRA-SMEs

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
PROIECTULUI
EXTRA-SMEs este un proiect finanţat prin programul Interreg Europe, ce are drept
obiectiv stimularea competitivității, expansiunii șiinternaționalizării IMM-urilor
rurale și costiere care participă ȋn cadrul lanțurilor valorice ale acvaculturii.
În acest scop, proiectul reunește 8 regiuni din 7 țări pentru a-și uni forțele și a face
schimb de experiențe cu privire la:
Simplificarea procedurilor administrative
Extinderea şi accesul pe pieţe noi
Soluţii inovatoare pentru produse cu valoare adăugată
Ȋmbunătăţirea competenţelor personalului
Soluţionarea conflictelor de interese dintre părţile interesate

Partenerii proiectului:
Regiunea Peloponnese, Grecia
Regiunea Liguria, Italia
Camera de Comerţ din Szczecin (NCC), Polonia
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADR-BI), România
Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Lapland (LUAS), Finlanda
Universitatea din Patras (UPAT), Grecia
Comisia de Dezvoltare de Vest (WDC), Irlanda
Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Regiunilor (NRDA), Lituania
Clusterul pentru Tehnologii Marine Liguria (DLTM)

SINTEZĂ A POLICY
BRIEF-ULUI

Proiectul EXTRA-SMEs reunește 8 parteneri din 7 țări pentru
a face schimb de experiențe și practici cu privire la modul
de trecere de la procedurile existente în ceea ce priveşte
gestionarea IMM-urilor din acvacultură la adaptarea și
valorificarea celor mai bune practici și măsuri aplicate în
domeniu. Acest policy brief a fost elaborat pentru a
demonstra exemple de succes de internaționalizare și
expansiune a IMM-urilor din acvacultură. Acesta se bazează
pe

Studiul

despre

organizarea

workshop-ului

privind

adoptarea procedurilor administrative simplificate (A3.1).
Policy brief-ul prezintă criteriile-cheie ale bunei guvernanțe,
domeniile de revizuire identificate în cadrul legislativ al
partenerilor și o serie de recomandări privind aplicarea
proceselor

simplificate

existente în acvacultură.

pentru

atenuarea

barierelor

CRITERII-CHEIE PRIVIND BUNA
GUVERNANŢĂ ȊN SECTORUL ACVACULTURII
Eficacitate
Pentru a crea politici eficiente, serviciile relevante ar trebui furnizate în modul cel mai
rentabil și ar trebui să fie direcționate către sectorul acvaculturii, în concordanță cu
obiectivele politicii naționale. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea următoarelor
strategii: orizontală (între diferite sectoare), verticală (la diferite niveluri de
guvernanță), prin integrarea procesului decizional și participarea multipartită.
Puncte-cheie
Reglementare eficientă din punct de vedere al costurilor
Reglementare orientată către rezultate
Corectitudine
Corectitudinea sugerează că orice măsuri de politică pentru dezvoltarea acvaculturii
ar trebui să ia în considerare interesele tuturor grupurilor afectate, inclusiv cele ale
generațiilor viitoare. Acest lucru poate fi realizat prin orientare consensuală și
receptivitate instituțională.
Puncte-cheie
Reglementare orientată către consens
Capacitate de reacţie instituţională
Responsabilitate
Responsabilitatea trebuie demonstrată atât de factorii de decizie, care ar trebui să ia
decizii în mod deschis, după consultarea tuturor părților afectate, cât și de industria
acvaculturii, care trebuie să furnizeze informații exacte.
Puncte-cheie:
Receptivitate ȋn procesul decizional
Proces decizional bazat pe criterii prestabilite, transparente şi cunoscute şi pe
informaţii fiabile
Predictibilitate
Predictibilitatea cadrului legal este arătată, de exemplu, prin transparenţa criteriilor
şi procedurilor pentru emiterea şi reȋnnoirea licențelor şi impozitarea exproprierii
terenurilor.
Puncte-cheie
Reglementare și legislație echitabile și coerente
Procese decizionale transparente, deschise și clare

EXEMPLE PRIVIND ADOPTAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
SIMPLIFICATE
Legea norvegiană privind acvacultura (2005)
Un sistem de tipul "ghişeu unic" pentru prelucrarea cererilor de acordare de
licențe de acvacultură în temeiul căruia solicitantul interacţionează cu un singur
organism, și anume Direcția pentru Pescuit, care, la rândul său, se coordonează
cu alte autorități relevante.
Scopul și obiectivele
Scopul schemei a fost de a crea un mediu mai eficient și mai rapid pentru
solicitanți. În plus, Legea a stabilit dreptul legal de a transfera și ipoteca licențele
de acvacultură.
Rezultate
Punerea în aplicare a Legii norvegiene privind acvacultura a redus timpul de
procesare a licențelor (de la peste un an la mai puțin de șase luni), o scădere
semnificativă în comparație cu dovezile care sugerează că timpul mediu de
finalizare al acestui proces durează între 2 și 3 ani.
Potenţial de transferabilitate
Adoptarea unei astfel de abordări în alte țări ar necesita o analiză atentă a
legislației naționale, mediului instituțional, culturii/eticii de afaceri și a
modalităților posibile de a realiza un transfer.

NEVOILE DE REVIZUIRE IDENTIFICATE
ÎN CADRUL GUVERNANȚEI
Următoarea listă prezintă nevoile de revizuire a cadrelor de guvernanță din țările partenere, astfel
cum au fost raportate în Planurile strategice naționale multianuale elaborate în perioada 20142015.

GRECIA
Stabilirea, adoptarea și punerea în aplicare a normelor pentru noua lege a acvaculturii
(4282/2014 – Dezvoltarea acvaculturii).
Funcționarea unei autorități competente de acordare a licenţelor.
Înființarea unui Consiliu Național pentru Acvacultură.
Codificarea cerințelor de mediu pentru înființarea de noi situri de acvacultură.
Publicarea unui manual pentru difuzarea informațiilor privind autorizarea (proceduri,
documente necesare etc.).
Dezvoltarea de programe de formare pentru personalul administrației cu privire la proceduri.
ITALIA
Simplificarea cadrului legislativ prin adoptarea unei "legi unice" pentru acvacultură.
Crearea unei "platforme de acvacultură", un forum de informare pentru sprijinirea
întreprinderilor și a factorilor de decizie.
Crearea unui "ghişeu unic" la nivel central pentru a sprijini birourile regionale ȋn a răspunde
nevoilor părților interesate.
Îmbunătățirea colectării datelor statistice în acvacultură.
POLONIA
Modificarea sistemelor de colectare a datelor pentru a le alinia la standardele UE.
Îmbunătățirea capacității sectoarelor administrative și tehnice ale acvaculturii pentru
promovarea și administrarea unei acvaculturi moderne și inovatoare.
IRLANDA
Analizarea și revizuirea procesului de acordare a licențelor pentru acvacultură, inclusiv a
cadrului juridic aplicabil.
Dezvoltarea unui sistem informaţional şi de gestionare a datelor, care să cuprindă şi
posibilitatea de a solicita acordarea unei licenţe ȋn format online.
Sprijin financiar dedicat noilor actori din sectorul acvaculturii.
FINLANDA
Revizuirea proceselor de autorizare în colaborare cu administrația competentă și părțile
interesate.
ROMÂNIA
Identificarea potențialului de îmbunătățire a procedurilor și de reducere a sarcinilor
administrative.
LITUANIA
Nu este necesară o simplificare suplimentară.

RECOMANDĂRI PENTRU INTRODUCEREA
PROCEDURILOR SIMPLIFICATE ȊN
GUVERNANŢĂ
Delimitarea clară a responsabilităților și rolurilor administrative și decizionale.
Punerea ȋn aplicare a unor standarde bazate pe performanță, împreună cu
mecanisme de aplicare, raportare și auditare pentru administratori.
Participarea eficientă din punct de vedere a costurilor a actorilor nestatali la
elaborarea și revizuirea instrumentelor juridice, de reglementare și de politică
pentru acvacultură.
Procese administrative care minimizează costurile financiare.
Procese de recurs a deciziilor administrative.
Punerea în aplicare a unor cadre de reglementare coerente, care să fie aplicate în
mod consecvent și echitabil.
Un mediu de reglementare previzibil pentru producătorii din acvacultură.
Un proces clar, transparent și rapid pentru depunerea de cereri, evaluări și
contestații.
Colectarea concentrată, specifică și eficientă din punctul de vedere al costurilor,
diseminarea pe scară largă a activităților de cercetare și concluziilor și
îmbunătățirea comunicării cu publicul atât de către guvern, cât și din partea
industriei.
Elaborarea unui "cadru de bune practici" pentru acvacultura europeană, care să
stabilească principiile și să ofere baza pentru elaborarea de orientări specifice
privind reglementarea acvaculturii, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor
membre.
Îmbunătățirea procesului de producție a speciilor existente pentru a reduce
costurile de producție sau pentru a crește volumul de producție sau calitatea.
Diversificarea prin creșterea de noi specii, luând în considerare tendințele și
nevoile pieței.
Dezvoltarea de noi tehnologii, procese și practici pentru asigurarea calității și
trasabilităţii produselor.
Participarea la sisteme speciale de producție, cum ar fi producția organică sau
ecologică și responsabilă din punct de vedere social, prin aderarea la standardele
relevante și primirea certificărilor corespunzătoare.
Dezvoltarea strategiilor de marketing și branding, de exemplu prin crearea sau
promovarea unei mărci regionale prin evidențierea valorilor nutriționale ale
produselor.

