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Introducere1
Având în vedere diferitele instrumente prin care Uniunea Europeană acordă
asistenţă financiară nerambursabilă ţărilor candidate/statelor membre, trebuie
efectuată o analiză pentru fondurile comunitare alocate României în perioada de
pre-aderare, precum şi pentru cele acordate după anul 2007 când România a
devenit stat membru.
Studiul este structurat pe 4 secţiuni, după cum urmează:
- Fonduri comunitare pre-aderare, în care sunt analizate fondurile primite
de România în perioada 1991 – 2006. Astfel, se analizează în detaliu asistenţa
financiară PHARE primită de România în perioada 2000 – 2006 în sumă totală de
2.181,13 milioane euro.
Se realizează şi o evaluare a asistenţei financiare ISPA alocată şi primită de
România în perioada 2000-2006, în sumă de 2,7 miliarde euro. Având în vedere
că pentru fiecare proiect finanţat din ISPA a fost încheiat un memorandum de
finanţare şi cu un anumit termen de finalizare, au fost analizate cheltuielile
declarate Comisiei Europene şi respectiv sumele rambursate în perioada 20002013;
- Fonduri comunitare post-aderare, care conţine o scurtă prezentare a
documentelor strategice pentru finanţarea post-aderare, respectiv Planul Naţional
de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă. De asemenea
au fost redate principiile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune
rezultate din prevederile regulamentelor comunitare;
- Instrumente şi programe de alocare a fondurilor comunitare în
perioada 2007 -2013, în cadrul căreia sunt analizate Fondul de coeziune şi Fondul
European de Dezvoltare Regională, prin care se asigură asistenţă nerambursabilă
pentru următoarele obiective: reducerea disparităţilor economice şi sociale şi
promovarea dezvoltării durabile a statelor membre al căror venit naţional brut pe
cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE; reducerea disparităţilor în
nivelul de dezvoltare dintre regiunile; reducerea întârzierilor înregistrate în
dezvoltarea regiunilor defavorizate.
Au fost prezentate cele 7 programele operaţionale pentru perioada 20072013, aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea priorităţilor
sectoriale şi/sau regionale: PO Regional, POS Mediu, POS Transport, POS CCE,
POS DRU, PO DCA şi POAT, finanţate prin cele 2 surse: Fondul de coeziune şi
Fondul European de Dezvoltare Regională;
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- Fondurile pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, prezintă o
analiză detaliată a finanţării primite pentru agricultură prin Fondul European de
Garantare Agricolă şi Fondul European de Dezvoltare Agricolă şi Rurală. Astfel,
au fost analizate fondurile în sumă totală de 427.792,26 milioane euro, din care
331.548,08 milioane euro pentru plăţi pe suprafaţă şi 96.244,18 milioane euro
pentru dezvoltare rurală primite de cele 27 state membre în vederea
implementării în mod corespunzător a Politicii Agricole Comune.

1. Fonduri comunitare de pre-aderare
Odată cu decizia de extindere a Uniunii Europene, Comisia Europeană a
elaborat şi dezvoltat o serie de instrumente pentru acordarea unor fonduri
nerambursabile statelor în curs de aderare pentru a se dezvolta instituţional, astfel
încât să îndeplinească condiţiile minime pentru a deveni state membre.
Asistenţa financiară a UE pentru România a demarat în anul 1991, principalul instrument de finanţare nerambursabilă fiind fondurile PHARE, instrument
creat la începutul anului 1989 pentru Polonia şi Ungaria, de unde provine şi
numele acestuia Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy. Pe
măsură ce alte state din centrul şi estul Europei au trecut la un regim democratic,
acestea au fost incluse, de asemenea, în program. Astfel, în anul 1996, un număr
de 13 state primeau fonduri nerambursabile PHARE, respectiv: 10 state candidate
(Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România,
Slovacia şi Slovenia), Albania, Bosnia-Herţegovina şi fosta Republică Iugoslavă
Macedonia. Din anul 2004, după aderarea celorlalte state candidate la UE, au
beneficiat de asistenţa PHARE numai România şi Bulgaria.
Obiectivul general al programului PHARE a fost de a ajuta statele candidate
în vederea aderării la Uniunea Europeană, sprijinul concentrându-se asupra priorităţilor pentru îndeplinirea criteriilor de aderare de la Copenhaga, şi anume: stabilitatea instituţiilor care garantează democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi protecţia minorităţilor; existenţa unei economii de piaţă funcţionale;
capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi pieţei din Uniunea Europeană;
capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene.
În perioada 1991-2006 asistenţa PHARE alocată României s-a ridicat la 3,6
miliarde euro. Începând cu anul 2000, la aceste fonduri s-au adăugat
instrumentele financiare de tip pre-structural, respectiv ISPA (Instrument for
Structural Policies for Pre-Accession) care a finanţat în perioada 2000-2006
proiecte în domeniul infrastructurii de transport şi de mediu şi SAPARD (Special
Accession Programme for Agriculture and Rural Development) dedicat agriculturii
şi dezvoltării rurale.

A. Asistenţa financiară PHARE
De menţionat este că România este beneficiara fondurilor finanţate prin
Programul de asistenţă PHARE din partea Comunităţii, prevăzut în Regulamentul
nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunităţii Europene, modificat
prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990.
Potrivit Memorandumurilor de finanţare pentru programele naţionale
PHARE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 şi 2006 proiectele finanţate din
fondurile PHARE au însumat 2.181,13 milioane euro. (tabel nr. 1)
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Tabel nr. 1: Asistenţa financiară PHARE pentru România
- milioane euroProgramul

Proiecte
1

Programul naţional PHARE 2000
RO 0004-RO0007
2
Programul naţional PHARE 2001
RO 0104-RO 0109
3
Programul naţional PHARE 2002
2002/000-586.01 - 2002/000-586.06
Programul naţional PHARE 20034 2003/005-551.01 până la 551.06
5
Programul naţional PHARE 2004
2004/016-772
Programul naţional PHARE 20056 2005/017-553.06
7
Programul naţional PHARE 2006
2006/018-147
Total 2000 - 2006
Sursa: Memorandumuri de finanţare PHARE 2001-2006

Finanţare
UE
215,02
248,89
265,50
265,50
405,30
372,29
408,63
2.181,13

La suma de mai sus se adaugă cofinanţarea naţională prevăzută pentru
proiectele de dezvoltare instituţională de 486,94 milioane euro, precum şi suma de
123,52 milioane euro cofinanţare de la Instituţiile financiare internaţionale pentru
proiectele din cadrul submăsurii ”Coeziune Economică şi Socială”.
Fondurile PHARE au fost organizate pe măsuri şi submăsuri
(proiecte/subproiecte), în funcţiile de obiectivele şi priorităţile Planului naţional de
dezvoltare. (tabel nr. 2)

1

2

3

4

5

6

7

Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la Programul naţional PHARE 2000, semnat la 6 noiembrie 2000, aprobat prin
H.G. nr. 1328/14.12.2000, publicat în M.O. nr. 539/01.09.2001.
Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la
Programul naţional PHARE 2001, semnat la 4 decembrie 2001, ratificat prin O.G. nr.
51/2002, publicată în M.O. nr. 634/28.08.2002.
Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la
Programul naţional PHARE 2002, semnat la 11 decembrie 2002, ratificat prin O.G. nr.
50/2003, publicată în M.O. nr. 604/26.08.2002.
Memorandum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul
naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la 2 decembrie 2003, ratificat prin O.U.G.
nr. 43/2004, publicată în M.O. nr. 551/21.06.2004.
Memorandum de finanţare dintre Guvernul României si Comisia Europeana referitor la
Programul naţional PHARE 2004 pentru România, semnat la 21.12.2004 şi publicat prin
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1412/2005 în M.O. nr. 940/21.10.2005.
Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 282/30 mai 2007 pentru publicarea
Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la
Programul Naţional PHARE 2005, M.O. nr. 458/6.07.2007.
Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 567/26 februarie 2008 pentru publicarea
Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la
Programul PHARE Naţional 2006 pentru România, M.O. nr. 306/18.04.2008.
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Tabel nr. 2: Criterii, măsuri şi nivele de finanţare
şi cofinanţare PHARE – România
- milioane euro Măsura
01
02
03
04
05
06

Submăsura/
Program
Criterii politice
Criterii economice
Obligaţii asumate
conform ACQUIS-ului
Coeziune economică şi
socială
Acţiuni şi necesităţi
specifice
Programe comunitare,
şi agenţii, precum şi
sprijin pentru
beneficiarii finali
Total

Investiţii

Construcţie instituţională

111,55
31,98
433,80

134,84
40,89
358,46

246,39
72,87
792,26

43,53
3,51
153,41

Cofinanţare
IFI
0,22
0,00
25,30

749,01

188,92

937,93

224,82

98,00

1.260,75

5,00

37,60

42,60

2,44

0,00

45,04

18,12

70,97

89,09

59,22

0,00

148,31

1.349,46

831,68

2.181,14

486,93

123,52

2.791,59

Total
PHARE

Cofinanţare naţională

TOTAL
290,14
76,38
970,97

Sursa: Memorandumuri de finanţare PHARE 2001-2006

Din analiza datelor se observă că finanţarea cea mai mare a fost destinată
pentru submăsura de Coeziune economică şi socială – 937,93 milioane euro,
urmată de submăsura referitoare la îndeplinirea obligaţiilor asumate conform
ACQUIS-ului comunitar – 792,26 milioane euro.
Asistenţa financiară PHARE pentru submăsura de Coeziune economică şi
socială care însumează 937,93 milioane euro a fost destinată implementării priorităţilor prevăzute în Planul naţional de dezvoltare 2004-2006 (PND), respectiv:
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale pentru dezvoltarea sprijinului economic (transportul regional şi local, infrastructura de afaceri şi turism);
- dezvoltarea resurselor umane (ţinerea sub control a şomajului structural,
îmbunătăţirea adaptabilităţii la piaţa muncii pe termen lung, măsuri de
combatere activă a excluderii sociale, îmbunătăţirea accesului la educaţie şi
a sistemului de instruire şi educaţie vocaţională şi tehnică specifică);
- dezvoltarea sectorului productiv prin sprijinirea IMM-urilor (demararea
afacerilor, microîntreprinderi şi furnizorii de servicii suport pentru
afaceri);
- protecţia mediului la nivel regional (îmbunătăţirea protecţiei mediului la
nivel local şi regional);
- construcţia structurilor instituţionale în scopul obţinerii, după aderare, a
unui management eficient şi eficace pentru fondurile structurale şi a unui
management eficient al programelor în conformitate cu cerinţele EDIS
(dezvoltarea capacităţii administrative pentru managementul fondurilor).
În ceea ce priveşte implementarea priorităţilor prevăzute în Planul naţional
de dezvoltare 2004-2006 (PND) şi pregătirea pentru fondurile structurale,
asistenţa PHARE a fost destinată în principal realizării următoarelor obiective:
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dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor multianuale
pentru coeziune economică şi socială, prin proiectele de investiţii în
sectoarele prioritare, în conformitate cu PND, sprijinirea creşterii economice la nivel naţional şi regional, în vederea creşterii potenţialului la
nivel general de ţară şi pe fiecare dintre cele 8 regiuni şi, de asemenea,
pentru diminuarea disparităţilor economice şi sociale dintre acestea;
- creşterea capacităţii instituţionale la nivel central - ministere, cele 8
agenţii de dezvoltare regională şi a autorităţilor locale relevante pentru
pregătirea în vederea implementării sprijinului furnizat în investiţii, în
conformitate cu prevederile Sistemului descentralizat de implementare
extinsă (EDIS) în ţările candidate;
- construcţia instituţională, administrativă, programarea şi implementarea
structurilor necesare pentru managementul efectiv al fondurilor structurale ale Uniunii Europene după aderare.
Asistenţa financiară PHARE pentru submăsura referitoare la îndeplinirea
obligaţiilor asumate conform ACQUIS-ului comunitar – 792,26 milioane euro, a fost
destinată următoarelor sectoare prioritare: finanţe publice, agricultură şi dezvoltare rurală, mediu (întărirea capacităţii administrative, de monitorizare şi de consolidare la toate nivelurile (local, regional şi central) şi managementul frontierelor,
precum şi întărirea metodologiei de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor din România (CSA), îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare din România (CNVM), consolidarea sistemului
statistic, consolidarea sectorului energetic, îmbunătăţirea siguranţei, calităţii
serviciilor şi a capacităţii instituţionale în sectorul transporturi, etc.
-

B. Asistenţa financiară ISPA
Potrivit Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi
Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA1, au fost
finanţate din acest fond un număr de 65 proiecte care au însumat 2,7 miliarde
euro (conform datelor publicate pe site-ul Comisiei Europene).
Prin ISPA au fost finanţate proiecte în cele 2 domenii prioritare ale Uniunii
Europene: infrastructuri de mediu şi de transport. Obiectivele finanţării au fost:
familiarizarea ţărilor candidate cu politicile, procedurile şi principiile de finanţare
ale UE; sprijinirea ţărilor beneficiare în vederea alinierii standardelor de mediu la
cele ale Uniunii Europene; extinderea şi conectarea reţelelor de transport proprii
cu cele trans-europene.
În România, s-au elaborat în anul 2000, două documente strategice:
Strategia naţională ISPA în domeniul mediului şi Strategia naţională ISPA în
domeniul transporturilor. Proiectele de investiţii în infrastructură elaborate, pe
1

H.G. nr. 1328/14.12.2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre
Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru
ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, publicată în M.O. nr. 705/29.12.2000.
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baza Strategiilor Naţionale ISPA au avut în vedere: priorităţile sectoriale şi subsectoriale; priorităţile geografice, înlăturarea blocajelor de trafic, zone critice din
punctul de vedere al poluării; utilizarea optimă a fondurilor ISPA (în combinaţie cu
alte resurse) ale statelor candidate.
Strategia naţională ISPA în domeniul transporturilor prevede finanţarea
proiectelor care se referă la integrarea în reţelele de transport europene, precum
şi la reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor existente.
Strategia naţională ISPA în domeniul mediului prevede că sunt finanţate
proiecte care au ca obiective: tratarea apelor uzate, gestionarea deşeurilor urbane
şi protecţia calităţii aerului.
România a încheiat în perioada 2000-2005 un număr de 65 de Memorandumuri de finanţare, pentru implementarea unor proiecte din domeniul mediului
şi transporturilor şi pentru asistenţa tehnică aferentă celor două domenii, în
valoare totală de 2.783.864 mii euro (finanţare comunitară în sumă de 2.042.808
mii euro, finanţare naţională în sumă de 741.056 mii euro).
În domeniul transporturilor, prin finanţarea ISPA alocată României în
perioada 2000 – 2004, a fost concretizată în construcţia a 54 km de autostradă;
construirea şi reabilitarea a 356 km de drumuri naţionale; construcţia de variante
ocolitoare pentru 4 oraşe; reabilitarea a 237,71 km de cale ferată.
Pentru protecţia mediului, prin finanţarea ISPA din perioada 2000 – 2004 sau realizat construirea şi reabilitarea a 22 staţii de epurare a apelor uzate; 831 km
de conducte de canalizare; 265 km de conducte de alimentare cu apă potabilă;
peste 30 staţii de pompare noi; 16 staţii de alimentare noi; 6 depozite ecologice
pentru deşeuri solide; 4 uzine de reciclare a deşeurilor solide şi a 4 staţii de
sortare a deşeurilor.
Finanţarea ISPA pentru asistenţă tehnică a inclus pregătirea de proiecte şi
întărirea capacităţii administrative la nivel central şi local.
În perioada 2001 – 2013, sumele solicitate CE se prezentată în tabelul
următor.
Tabel nr. 3: Finanţare ISPA solicitată Comisiei Europene în perioada
2001 – 2013
- milioane euro Domeniul

2001 2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

35,8 13,7

27,5

40,2

70,2

57,4

107,4 182,3 234,5 97,6

39,9

54,4

0,0

Transport 48,1 18,1

37,5

33,4

72,9

38,8

94,9 125,3 92,0 104,3 64,8

58,6

66,9 855,6

Asistenţ
ă tehnică

0,4

0,6

2,4

4,6

2,8

13,4

16,3

0,0

0,0

TOTAL

84,3 32,5

67,4

78,2 145,8 109,6 218,5 323,8 334,1 204,5 104,7 113,1 66,9 1883,2

Mediu

16,2

7,6

2,5

0,0

Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

960,9

66,7
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Contravaloarea lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, cuprinse în
Declaraţiile de cheltuieli înaintate Comisiei, în vederea rambursării au totalizat
2.635.178 mii euro şi reprezintă 94,66% din suma alocată ISPA prin bugetul UE şi
din cofinanţare naţională. (tabel nr. 4)
Tabel nr. 4: Declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene
- milioane euro –

Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Urmare solicitărilor efectuate de România, până la 31 decembrie 2013,
Comisia Europeană a rambursat suma de 1.752.041 mii euro, în conturile
Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (tabel
nr. 5)
Tabel nr. 5: Finanţare ISPA rambursată de Comisia Europeană
- milioane euro -

Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

În perioada 01.01.2001–31.12.2013, valoarea contractelor încheiate în cadrul celor 65 de măsuri, totalizează suma de 3.156.967 mii euro, mai mare decât
cea alocată de 2.783.864 mii euro, diferenţa fiind asigurată de la bugetul de stat
(OUG nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare
pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex ISPA), deoarece au fost depăşite
sumele stabilite prin memorandumurile de finanţare aprobate de Comisia
Europeană. Plăţile efectuate pentru lucrări executate şi servicii prestate în
perioada menţionată sunt în sumă de 2.692.144 mii euro, respectiv 85,28% din
valoarea contractelor.
Anul 2004 a fost de o importanţă deosebită (8 din 10 ţări beneficiare ISPA au
devenit noi state membre). Multe eforturi au fost, prin urmare, puse în asistarea
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acestor ţări să se pregătească pentru tranziţia lină la instrumentele politicii de coeziune
ale UE, în special pentru Fondul de coeziune, adică fondul pe care se bazează ISPA.
De asemenea, în conformitate cu o clauză din actul de Aderare, toate proiectele în
curs aprobate în cadrul ISPA au devenit în mod automat proiecte din cadrul Fondului
de coeziune după aderare. Ca rezultat, activităţile ISPA sunt în 2004 limitate la
Bulgaria şi România, care, prin hotărârea Consiliului European de la Copenhaga,
urmau să beneficieze de creşterea treptată a alocării în perioada 2004-2006. Acest
lucru a atras după sine noi provocări pentru aceste ţări în ceea ce priveşte
programarea adecvată şi punerea în aplicare a fondurilor ISPA.
În anul 2004 pentru România şi Bulgaria, angajamentele bugetare în ceea
ce priveşte ISPA anterior adoptat s-au ridicat la 140 milioane euro, urmând ca 310
milioane euro să fie angajate pe 11 măsuri noi, dintre care 9 pentru mediu şi 2
pentru transport1. (tabel nr. 6)
Tabel nr. 6: Finanţarea unor proiecte prin fonduri ISPA
în România şi Bulgaria
- milioane euro Număr
Total costuri
Contribuţia
proiecte
eligibile
ISPA
9
397,78
268,25
Mediu, din care:
- România
7
309,53
219,19
- Bulgaria
2
88,25
49,06
2
371,65
183,73
Transport, din care:
- România
1
151,65
113,73
- Bulgaria
1
220,00
70,00
11
769,43
451,98
Total, din care:
- România
8
416,18
332,92
- Bulgaria
3
308,25
119,06
Sursa: Date publicate de DG Regio – ISPA, Brussels, 2014
Sector

Angajamente
178,31
142,68
35,63
124,96
75,57
49,39
303,27
218,25
85,02

Plăţile reflectă progresele înregistrate pe teren în ceea ce priveşte punerea
în aplicare a proiectelor. În acest sens, Bulgaria şi România au rămas în urmă, în
comparaţie cu primele ţări beneficiare. Progresele înregistrate în cadrul măsurilor
de punere în aplicare ISPA solicitau un efort suplimentar în anul 2004. Din diferite
motive s-au produs întârzieri împiedicând astfel o alocare constantă şi la timp a
fondurilor. Diferenţa dintre angajamente şi plăţile efectuate în perioada 2000-2004,
se reflectă în tabelul următor.

1

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/ispa_en.htm
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Tabel nr. 7: Finanţarea prin ISPA în perioada 2000 - 2004
- milioane euro Ţara
Angajamente
Plăţi
0
1
2
- România
1.107,33
201,84
- Bulgaria
513,47
90,04
1.620,80
291,88
Total
Sursa: Date publicate de DG Regio – ISPA, Brussels, 2014

%
3=2/1
18,23
17,53
18,01

Pentru anii următori, angajamentele aprobate pe proiecte noi au fost în
scădere (tabel nr. 8).
Tabel nr. 8: Valoarea proiectelor pentru mediu şi transporturi
în România şi Bulgaria
- milioane euro Sector
2004
2005
178,31
155,25
Mediu, din care:
- România
142,68
94,36
- Bulgaria
35,63
60,88
131,07
40,48
Transport, din care:
- România
81,68
30,48
- Bulgaria
49,39
10,00
309,38
195,73
Total, din care:
- România
224,36
124,84
- Bulgaria
85,02
70,.88
Sursa: Date publicate de DG Regio – ISPA, Brussels, 2014

2006
124,38
62,66
61,72
20,99
10,99
10,00
145,37
73,65
71,72

În perioada 2000-2006, au fost alocate în cadrul acestui instrument 1.040
milioane de euro pe an. Fondurile ISPA au finanţat în perioada 2000 - 2003 peste
300 proiecte de investiţii în infrastructură ce au însumat 7 miliarde de euro în cele
10 ţări candidate din Europa Centrală şi de Est (Bulgaria, Republica Cehă,
Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia). După
extinderea UE în anul 2004, au rămas beneficiare Bulgaria şi România, iar din
2005 şi Croaţia.
Fondurile de pre-aderare acordate României în perioada 2000 – 2006 au
însumat 2.791,90 milioane euro. (grafic nr. 1)
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Grafic nr. 1

Sursa: Site Comisia Europeană

Finanţarea prin instrumentele de pre-aderare a urmărit în principal
dezvoltarea instituţiilor şi sprijinirea României pentru îndeplinirea criteriilor de
aderare de la Copenhaga, pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene.

2. Fonduri comunitare de post-aderare

A. Documente strategice pentru finanţarea post-aderare
Priorităţile de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene pentru perioada de
programare 2007-2013, au fost preluate de Statele Membre în documentele lor
strategice.
În acest sens, România a elaborat:
- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) - document de planificare strategică şi programare financiară multianuală care orientează şi
stimulează dezvoltarea economică şi socială a ţării în concordanţă cu
principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene;
- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă – care concentrează politicile
economice, de coeziune socială şi regionale ale României şi conexiunile
acestora cu politicile Comisiei Europene şi Strategia de la Lisabona;
- Programele operaţionale pentru perioada 2007-2013 - documente aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea priorităţilor sectoriale
şi/sau regionale din Planul naţional de dezvoltare, aprobate spre
finanţare prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă.
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) elaborat pentru a servi
drept instrument necesar în stabilirea modului în care vor fi utilizate fondurile
naţionale, europene şi de altă natură, de care România va dispune în perioada
2007-2013, prioritizează investiţiile publice, în conformitate cu politica europeană
de coeziune economică şi socială, şi defineşte planificarea strategică şi
programarea financiară multi-anuale ale României.
Având în vedere nivelul de dezvoltare al României faţă de Uniunea
Europeană (31,1% din media UE-25 în anul 2004 în ceea ce priveşte PIB /
locuitor) Planul Naţional de Dezvoltare a stabilit ca obiectiv global „reducerea cât
mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele
Membre ale Uniunii Europene” cu ţinta de atingerea unui nivel al PIB / locuitor de
41% din media UE în anul 20131.
În preţuri curente, exprimat în euro, PIB/cap de locuitor în România a evoluat
astfel: 12,95 % din media UE în anul 2004; 23,16 % în anul 2007; 26,96 % în anul
2013 şi 28,2 % în anul 2015.
Obiectivele specifice ale procesului au fost detaliate în Planul Naţional de
Dezvoltare pe următoarele 6 direcţii prioritare care integrează direct şi/sau indirect
cerinţele dezvoltării durabile pe termen scurt şi mediu:
1

Guvernul României, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Decembrie 2005, pag. 236
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 obiectivul creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate
pe cunoaştere include, ca una dintre principalele subpriorităţi,
îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor
regenerabile de energie în vederea reducerii efectelor
schimbărilor climatice;
 aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune
accentul pe dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi mijloacelor de
transport prin reducerea impactului asupra mediului, promovarea
transportului intermodal, îmbunătăţirea siguranţei traficului şi
protecţia elementelor critice de infrastructură;
 protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea
standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi
publice, în special în ceea ce priveşte gestionarea apei şi
deşeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale
managementului de mediu; conservarea biodiversităţii;
reconstrucţia ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenţia în
cazul unor calamităţi naturale;
 perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman prin
promovarea incluziunii sociale şi întărirea capacităţii
administrative pentru dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne şi
flexibile, îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educaţie şi
formare profesională pentru ocuparea forţei de muncă,
stimularea culturii antreprenoriale;
 dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul
agricol, silvic şi piscicol prin utilizarea raţională a fondului funciar,
reabilitarea ecologică a unor terenuri degradate sau poluate,
siguranţa alimentară, bunăstarea animalelor, încurajarea
acvaculturii în zonele costiere;
 diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi în interiorul
acestora are în vedere, printre altele, îmbunătăţirea performanţei
administrative şi a infrastructurii publice locale, protecţia
patrimoniului natural şi cultural, dezvoltarea rurală integrată,
regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea
industrială, consolidarea mediului de afaceri şi promovarea
inovării. Sunt prevăzute, de asemenea, acţiuni în domeniul
cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale în
vederea integrării socio-economice a zonelor de graniţă şi
creşterea accesibilităţii regiunilor României în cadrul teritoriului
UE.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezintă
documentul strategic naţional prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale
Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European şi Fondul de Coeziune) în cadrul politicii de coeziune

18

economică şi socială şi care face legătura între priorităţile Planului Naţional de
Dezvoltare 2007-2013 şi cele ale UE stabilite prin Orientările Strategice
Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită.
Pornind de la situaţia socio-economică şi de la nevoile de dezvoltare pe
termen lung ale României, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă prevede ca
obiectiv general1 utilizarea Instrumentelor Structurale în scopul reducerii disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale
Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB
până în anul 2015.
Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, în cadrul politicii de coeziune,
Comisia Europeană a alocat României pentru perioada 2007-2013 o sumă totală
de aproximativ 19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde euro pentru obiectivul
Convergenţă (cu o cofinanţare naţională estimată la 5,53 miliarde euro constituită
în proporţie de 73% din surse publice şi 27% din surse private) şi 0,46 miliarde
euro pentru obiectivul Cooperare Teritorială Europeană.
Fondurile structurale alocate României de Uniunea Europeană în perioada
de programare 2007-2013 au ca principal scop obţinerea coeziunii sociale şi
economice în cadrul Uniunii Europene. Resursele sunt îndreptate spre acţiuni
menite să reducă diferenţele existente între regiunile mai dezvoltate şi cele mai
puţin dezvoltate şi, să promoveze oportunităţi egale de angajare între diferitele
grupuri sociale.
România avea şi are nevoie de realizare a unei coeziuni economice şi
sociale în interiorul teritoriului naţional, între regiuni, judeţe şi categorii de
populaţie. Acest obiectiv naţional propriu necesită evident gândire şi resurse
interne, ca sarcină a oricărei guvernări.
Guvernul şi administraţia din România nu sunt în serviciul CE, iar guvernarea propriilor resurse şi nevoi nu poate fi externalizată.
Principiile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune rezultate
din prevederile regulamentelor comunitare pot fi rezumate astfel:
 principiul complementarităţii, coerenţei, coordonării şi conformităţii:
Fondurile Structurale intervin împreună cu măsurile naţionale;
Comisia şi statele membre asigură coerenţa intervenţiilor
Fondurilor Structurale cu măsurile, politicile şi priorităţile
Comunităţii şi complementaritatea cu celelalte instrumente
financiare comunitare;
 principiul programării multianuale: obiectivele Fondurilor
Structurale sunt urmărite în cadrul unei programări multianuale
efectuate în mai multe etape, care include identificarea
priorităţilor, finanţarea şi sistemele de gestiune şi control;

1

Guvernul României, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, aprobat de
Comisia Europeană la 25 iunie 2007, pag. 4
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 principiul parteneriatului: obiectivele Fondurilor structurale trebuie
realizate printr-o strânsă consultare între Comisie şi Statele
Membre, împreună cu autorităţi şi organisme numite de Statele
Membre (autorităţile regionale şi locale; partenerii economici şi
sociali; orice alt organism adecvat care reprezintă societatea
civila). Parteneriatul include elaborarea, implementarea,
monitorizarea şi evaluarea programelor operaţionale;
 nivelul teritorial al aplicării: implementarea programelor
operaţionale este responsabilitatea statelor membre la nivelul
teritorial adecvat, în conformitate cu sistemul instituţional propriu
fiecărui stat membru;
 gestiunea împărţită: Bugetul Uniunii Europene alocat Fondurilor
Structurale este executat în cadrul gestiunii împărţite între statele
membre şi Comisie;
 principiul adiţionalităţii: Ajutorul Comunitar nu poate înlocui
cheltuieli structurale publice echivalente ale Statelor Membre.
Bugetele programelor operaţionale includ atât fonduri UE cât şi
fonduri naţionale;
 egalitatea între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea: Statele
membre şi Comisia asigură promovarea egalităţii între bărbaţi şi
femei şi integrarea principiului de egalitate de şanse în fiecare
dintre diferitele etape ale aplicării Fondurilor;
 dezvoltarea durabilă: obiectivele Fondurilor sunt urmărite în cadrul
dezvoltării durabile şi a promovării, de către Comunitate, a
obiectivului de protejare şi îmbunătăţire a mediului înconjurător.

3. Instrumente şi programe de alocare a
fondurilor comunitare în perioada 2007-2013
Dintre instrumentele structurale acordate României de Uniunea Europeană
ca asistenţă financiară nerambursabilă, Fondul Social European este destinat
reducerii diferenţelor de dezvoltare existente între Statele Membre şi regiunile
Uniunii Europene şi de a le ajuta să atingă un nivel de trai cât mai ridicat. Fondul
Social European este primul fond structural constituit în 1960 şi reprezintă
instrumentul financiar prin care se implementează Strategia Europeană de
Ocupare, având ca obiectiv crearea de locuri de muncă mai bune şi furnizarea de
abilităţi şi competenţe superioare persoanelor angajate sau celor aflate în
căutarea unui loc de muncă.
Fondul de coeziune, prin care se asigură asistenţă nerambursabilă pentru
unele obiective din PO Transport şi POS Mediu, este destinat reducerii
disparităţilor economice şi sociale şi promovării dezvoltării durabile a statelor
membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90%
din media UE.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), instrument al politicii de
coeziune europeană, are ca obiectiv reducerea disparităţilor dintre regiunile
europene referitoare la niveluri de dezvoltare şi la reducerea întârzierilor
înregistrate în dezvoltarea regiunilor defavorizate. Conform prevederilor Tratatului
privind funcţionarea Uniunii Europene, titlul VIII ”Coeziunea economică, socială şi
teritorială” art. 174-1781, FEDR intervine în special în regiunile afectate de un
handicap natural sau demografic grav şi permanent, cum ar fi regiunile cele mai
nordice, caracterizate printr-o densitate foarte scăzută a populaţiei, şi regiunile
insulare, transfrontaliere şi muntoase.
Pentru intervenţia cu fonduri structurale în perioada de programare 20072013, Uniunea Europeană a aprobat României un număr de 7 programe operaţionale. (tabel nr. 9)
1. Prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), care a fost
aprobat de Comisia Europeană în data de 12 iulie 2007, s-a stabilit strategia de
alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România. Bugetul
alocat este de aproximativ 5.191 milioane euro, din care 4.412 milioane euro
reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 1.136 milioane euro şi Fondul de
Coeziune (FC) – 3.276 milioane euro, iar diferenţa reprezintă cofinanţarea
naţională.
1

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - versiunea consolidată, Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, C326/109 din 26.10.2012, pag. 535
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Tabel nr. 9: Finanţarea prin programele operaţionale
în România (2007-2013)
- euro Programe Operaţionale
POS MEDIU
POS Transport
PO Regional
POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
POS Creşterea
Competitivităţii
Economice
PO Dezvoltarea
Capacităţii Administrative
PO Asistenţă Tehnică
TOTAL

Alocare
2007-2013
(Finanţare
comunitară)
4.412.470.138
4.288.134.779
3.726.021.762

Contribuţia
publică naţională

Alte surse
de finanţare

Total finanţare

778.671.193
756.729.665
657.561.936

0
0
0

5.191.141.331
5.044.864.444
4.383.583.698

3.476.144.996

613.213.718

164.118.452

4.253.477.166

2.536.646.054

447.643.421

1.249.071.198

4.233.360.673

208.002.622

36.706.345

0

244.708.967

170.237.790
18.817.658.141

30.041.961
3.320.568.239

0
1.413.189.650

200.279.751
23.551.416.030

Sursa: Planurile financiare din Programele Operaţionale 2007-2013 aprobate prin Deciziile CE

Obiectivul general POS Mediu îl reprezintă îmbunătăţirea standardelor de
viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea
acquis-ului comunitar de mediu în scopul reducerii diferenţei dintre infrastructura
de mediu care există între România şi Uniunea Europeană. Implementarea
programului urmăreşte dezvoltarea unor servicii publice mai eficiente şi mai
performante legate de furnizarea apei, canalizare şi încălzire, cu luarea în
considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.
2. Prin Programul Operaţional Sectorial Transport (POST) s-au stabilit
priorităţile, obiectivele şi alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de
transporturi din Romania, respectiv modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare
TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător,
modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu
principiile dezvoltării durabile, promovarea transportului feroviar, naval şi
intermodal, sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor
adverse ale transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a
sănătăţii umane. Bugetul alocat este de aproximativ 5.044 milioane euro, din care
4.288 milioane euro reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii
Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 1.042
milioane euro şi Fondul de Coeziune (FC) – 3.246 milioane euro, iar diferenţa
reprezintă cofinanţarea naţională (757 milioane euro).
3. Prin Programul Operaţional Regional (POR) s-au stabilit priorităţile,
respectiv dezvoltarea durabilă şi echilibrată a teritoriului celor 8 regiuni ale
României din punct de vedere economic şi social, sprijinirea dezvoltării durabile a
polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii.
Aceste priorităţi sunt în concordanţă cu politicile comunitare privind creşterea
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economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană
prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013. Bugetul alocat este de
aproximativ 4.384 milioane euro, din care: 3.726 milioane euro reprezintă
finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR), iar cofinanţarea publică naţională este de 658
milioane euro.
4. Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU) se defineşte intervenţia Fondului Social European în România în acord
strategia de dezvoltare a capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin
corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea
de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă,
flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. Bugetul alocat este de aproximativ
4.089 milioane euro, din care: 3.746 milioane euro reprezintă finanţare
nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul Social European (FSE),
iar cofinanţarea publică naţională este de 777 milioane euro.
5. Prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice (POSCCE) s-a stabilit ca obiectiv general - creşterea productivităţii
întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi
reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel
încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din
valoarea medie a productivităţii UE. Bugetul alocat este de aproximativ 2.984
milioane euro, din care: 2.536 milioane euro reprezintă finanţare nerambursabilă
din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), iar cofinanţarea publică naţională este de 458 milioane euro.
6. Prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
(PODCA) s-a stabilit ca obiectiv general crearea unei administraţii publice mai
eficiente şi mai eficace în contextul evoluţiei socio-economice naţionale. Bugetul
alocat este de aproximativ 245 milioane euro, din care: 208 milioane euro
reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul
Social European (FSE), iar cofinanţarea naţională este de 37 milioane euro.
7. Prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) se asigură procesul de implementare al instrumentelor structurale în România în conformitate cu
principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor dintre Statele Membre
şi Comisia Europeană, conform prevederilor din Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1083/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune. POAT va beneficia de un buget de aproximativ
200 milioane euro, din care: 170 milioane euro reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), iar cofinanţarea naţională este de 30 milioane euro.

4. Fondurile pentru agricultură, dezvoltare rurală
şi pescuit
În acelaşi timp cu finanţarea prin programele operaţionale a politicii de
convergenţă şi de coeziune, agricultura, dezvoltarea rurală şi pescuitul au
beneficiat de finanţare prin politica agricolă comună.

Alocări financiare pentru agricultură, pentru măsuri de piaţă şi
dezvoltare rurală la nivelul Uniunii Europene
Conform art. 38 (1) Titlul III Agricultura şi Pescuitul din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene „Uniunea defineşte şi pune în aplicare o politică
comună în domeniul agriculturii şi pescuitului” 1. La elaborarea politicii agricole
comune s-au luat în calcul aspectele referitoare la discrepanţele structurale şi
naturale existente între diferitele regiuni agricole din statele membre, precum şi la
reducerea treptată a acestora.
Printre obiectivele avute în vedere la instituirea de către Uniunea Europeană
a unei politici comune tuturor statelor membre sunt: asigurarea unei dezvoltări
raţionale a producţiei agricole, utilizarea corespunzătoare a factorilor de producţie,
prin introducerea treptată a progresului tehnic; asigurarea unor venituri care să
motiveze persoanele care lucrează în agricultură, în sensul creşterii nivelului de
trai al acestora; stabilizarea pieţelor interne; siguranţa aprovizionării pieţelor interne şi comunitare şi a unor preţuri rezonabile de livrare ale produselor agricole.
Pentru realizarea politicii europene în domeniul agriculturii şi a finanţării
obiectivelor din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prin
Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1290/2005 s-au înfiinţat 2 fonduri, Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul European de Dezvoltare
Agricolă şi Rurală (FEADR), a căror finanţare este inclusă în bugetul comunitar.
FEGA este destinat în cea mai mare parte pentru acoperirea cheltuielilor
aferente finanţării costurilor pe care le implică respectarea unor condiţii şi reguli
specifice de protecţie a mediului înconjurător, de sănătate a plantelor şi a
animalelor, menite să asigure o dezvoltare durabilă pe termen lung a mediului
înconjurător.
De asemenea, o altă parte din acest fond a fost destinată sprijinirii producătorilor agricoli prin măsuri de intervenţie pentru reglarea pieţelor agricole,
măsuri de informare şi promovare a produselor agricole, dar şi pentru refinanţarea
exporturilor produselor agricole către tarile terţe.
1

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată), JOUE C
202/07.06.2016, pag.64
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FEADR este destinat pentru acoperirea cheltuielilor aferente finanţării
măsurilor de investiţii în spaţiul rural, menite să încurajeze micii producători
agricoli, să diversifice economia rurală şi să îmbunătăţească calitatea vieţii.
În vederea sprijinirii ţărilor membre pentru implementarea în mod corespunzător a Politicii Agricole Comune, Uniunea Europeană a cuprins în buget pentru
perioada 2007 - 2014 fonduri în sumă totală de 427.792,26 milioane euro, din care
331.548,08 milioane euro pentru plăţi pe suprafaţă şi 96.244,18 milioane euro
pentru dezvoltare rurală. (tabelul nr. 10)
Tabel nr. 10: Sumele alocate pentru statele membre pentru FEGA şi FEADR
în perioada 2007 -2014
- milioane euro Stat membru
FEGA
FEADR
TOTAL
%
Austria
5.912
4.026
9.937
2,32
Belgia
4.352
487
4.839
1,13
Bulgaria
3.157
2.642
5.799
1,36
Cipru
286
165
451
0,11
Danemarca
8.117
578
8.695
2,03
Estonia
541
724
1.264
0,30
Finlanda
3.480
2.155
5.635
1,32
Franţa
67.052
7.584
74.637
17,45
Germania
45.900
9.080
54.979
12,85
Grecia
18.353
3.906
22.259
5,20
Irlanda
10.010
2.495
12.504
2,92
Italia
33.119
8.986
42.105
9,84
Letonia
880
1.054
1.934
0,45
Lituania
2.063
1.766
3.829
0,90
Luxemburg
293
95
388
0,09
Malta
30
78
107
0,03
Polonia
18.234
13.399
31.633
7,39
Portugalia
4.746
4.059
8.805
2,06
Regatul Unit
30.377
4.612
34.989
8,18
Republica Cehă
5.459
2.858
8.316
1,94
România
7.010
8.124
15.134
3,54
Slovacia
2.326
1.997
4.322
1,01
Slovenia
837
916
1.753
0,41
Spania
40.551
8.053
48.604
11,36
Suedia
6.032
1.953
7.985
1,87
Ţările de Jos
4.537
593
5.130
1,20
Ungaria
7.897
3.860
11.757
2,75
Total
331.548
96.244
427.792
100,00
Sursa: Prelucări proprii a datelor publicate site-ul Comisiei Europene - secţiunea Buget,
prealocări

După cum se observă ţara care a beneficiat de fondurile cele mai mari este
Franţa, respectiv de 74.637 milioane euro, ceea ce reprezintă 17,45 % din total.
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Este urmată de Germania cu fonduri în sumă de 54.979 milioane euro, o proporţie
de 12,85 % şi de Spania cu 48.604 milioane euro, respectiv cu 11,26 %. Deci, cele
3 state au obţinut 41,56 % din fondurile cu destinaţie agricolă (pentru piaţa
agricolă comună şi dezvoltare rurală).
Cele mai mici fonduri le-au primit Malta şi Luxemburg, 107 milioane euro, şi
respectiv 388 milioane euro, reprezentând 0,03 % şi respectiv 0,09 %, sumele
fiind însă în strânsă legătură cu mărimea, populaţia şi capacităţile agricole ale
acestor ţări.
O analiză detaliată este efectuată şi pe fiecare fond în parte.
Astfel, în cazul sumelor alocate pentru dezvoltarea rurală se constată că
Polonia a obţinut cele mai mari fonduri, respectiv 13.399 milioane euro din totalul
de 96.244 milioane euro, o proporţie de 13,92 %. Este urmată de Germania cu o
sumă de 9.080 milioane euro (9,43 %) şi de Italia cu 8.986 milioane euro (9,34
%). Pe poziţia a 4 - a se situează ţara noastră, România, care a avut alocate
fonduri în sumă de 8.124 milioane euro, reprezentând 8,44 %. Cele mai mici
fonduri le-au fost repartizate Luxemburg-ului - 95 milioane euro (0,10 %) şi
respectiv Maltei - 78 milioane euro (0,08 %).
În cazul finanţării măsurilor de piaţă sumele alocate prin FEGA au totalizat
331.548 milioane euro.
Astfel, se observă că 3 state au avut alocate în perioada 2007 - 2014 peste
46 % din fonduri. Franţa ocupă prima poziţie cu 20,22 %, respectiv UE a finanţat
în cei 8 ani în această ţară sectorul plăţilor directe cu o sumă totală de 67.052
milioane euro. Germania a obţinut o alocare de 45.900 milioane euro, ceea ce a
reprezentat 13,84 % din total fonduri FEGA. Este urmată îndeaproape de Spania
cu fonduri în sumă totală de 40.551 milioane euro, ceea ce reprezintă 12,23 % din
alocarea financiară totală.
Ca şi în cazul FEADR, Malta ocupă ultima poziţie, fondurile alocate fiind de
30 milioane euro, ceea ce reprezintă 0,01 % din FEGA.
România a obţinut o alocare în sumă totală de 7.010 milioane euro şi
respectiv 2,11 % din total fonduri.

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un
instrument de finanţare al Uniunii Europene pentru a sprijini ţările membre în
implementarea Politicii Agricole Comune. Politica Agricolă Comună (PAC)
cuprinde reguli care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea
produselor agricole în Uniunea Europeană în vederea dezvoltării rurale.
FEADR reprezintă un mijloc de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în
valoare de aproximativ 8,12 miliarde de euro, pentru perioada de programare
2007 -2013. FEADR funcţionează pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii
private şi finanţării integrale în cazul proiectelor de investiţii publice.

26

În vederea accesării fondurilor comunitare pentru dezvoltare rurală, Statele
Membre trebuie să realizeze în prealabil o analiză a posibilelor domenii deficitare
în spaţiul rural şi să îşi stabilească direcţiile prioritare de acţiune la nivel naţional.
Toate aceste analize trebuie prezentate detaliat Comisiei Europene în cadrul unui
Program Naţional de Dezvoltare Rurală, ţinând de asemenea cont şi de
Programul de Convergenţă şi de Programul Naţional Strategic definit la nivel
naţional.
Având în vedere rezultatele analizei situaţiei socio-economice şi de mediu,
obţinută pe baza datelor statistice, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile pentru
dezvoltare rurală, în strânsă legătură cu priorităţile comunitare. Prin Planul
Naţional Strategic 2007-2013 şi apoi prin PNDR 2007-20131 s-au stabilit patru axe
prioritare pentru finanţare prin FEADR, având o alocare de 8,12 miliarde de euro,
destinată finanţării investiţiilor următoarelor axe prioritare:
- axa prioritară I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic, se referă la dezvoltarea spaţiului rural (2,72 miliarde euro) şi
urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar
şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi
pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din
spaţiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor
de trai şi protecţia mediului din aceste zone;
- axa prioritară II – Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale – se
referă la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale
ale României prin promovarea unui management durabil atât pe
suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere (2,61 miliarde euro).
Obiectivele sale prevăd menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii
prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări
echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management durabil
al terenurilor agricole şi forestiere. De asemenea au fost avute în vedere
şi investiţiile în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o mai mare
importanţă acordându-se multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale,
dar şi conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi
arhitectural;
- axa prioritară III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale, are în vedere facilitarea tranziţiei forţei
de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le asigure un
nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi economic (2,0
miliarde euro);
- axa prioritară IV – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii
locale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la
nivel rural (0,35 miliarde euro).
1

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PNDR_2007-2013_versiunea-septembrie2014,
pag. 426
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Separat de sumele alocate pe cele 4 axe, în PNDR 2007-2013 au fost
incluse sume necesare acordării de asistenţă tehnică pentru beneficiari, în valoare
de 0,12 miliarde euro, dar şi sume necesare pentru acordarea unor plăţi naţionale
directe complementare în sectorul vegetal, pentru culturile în terenul arabil, cu o
valoare totală de 625 milioane euro.
De asemenea, în urma aprobării Planului European de Redresare Economică (PERE) în cadrul Consiliului European din luna decembrie 2008, s-a alocat
statelor membre un fond suplimentar de 5 miliarde euro pentru proiecte din
domeniul energetic, infrastructură în bandă largă (infrastructura de internet) şi
proiecte pentru noile provocări (schimbări climatice, energii regenerabile,
biodiversitate, gestiunea resurselor de apă, inovaţie şi restructurarea sectorului
produse lactate).
Din suma alocată suplimentar pentru programele de dezvoltare rurală ale
statelor membre pentru PERE, României i-a revenit suma de 101.694.000 euro,
care a suplimentat bugetul iniţial alocat din FEADR pentru finanţarea unor investiţii
din domeniul energetic, schimbări climatice, energie regenerabilă, biodiversităte,
gestiune a resurselor de apă, inovaţiei şi restructurării sectorului produselor
lactate. Astfel, suma alocată a fost împărţită prin PNDR 2007-2013 către masurile
care prevedeau activităţi specifice destinaţiei acestor fonduri, ponderea fiind de
44,24% pentru măsuri cuprinse în Axa 1, 25,57% pentru Măsura 214 „Plăţi de
agromediu” din Axa 2 şi 27,58% pentru anumite măsuri din Axa 3.
În România, pentru implementarea în perioada 2007–2013 a măsurilor
aferente investiţiilor în agricultură prevăzute în Planul Naţional Strategic şi
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, a fost înfiinţată Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), care prin reorganizare a devenit Agenţia
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Structura organizatorică a acesteia cuprinde
8 Centre Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR) şi 42 Oficii
Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR), menite să asigure
realizarea funcţiilor de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
În vederea implementării măsurilor propuse prin cele două documente
strategice, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a contractat în perioada
2007-2015 un număr de 96.152 proiecte de investiţii pentru a primi finanţare
nerambursabilă, valoarea totală a acestora fiind de 7,1 miliarde de euro 1. Numărul
cel mai mare de contracte de finanţare a fost încheiat la nivelul Centrului Regional
pentru Finanţarea Investiţiilor 6 Nord-Vest, Satu Mare, respectiv 21.903 contracte
în valoare totală de 1,38 miliarde de euro, urmat de CRFIR 1 Nord-Est, Iaşi cu
13.798 contracte în sumă de 1,12 miliarde euro şi CRFIR 3 Sud, Târgovişte cu
12.097 proiecte finanţate cu suma de 1,06 miliarde euro.
Pe ultima poziţie se află regiunea 8, Bucureşti - Ilfov cu un număr de 480
contracte în valoare de 0,18 miliarde euro. (grafic nr. 2)
1

Sursa:http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_stadiul_implementarii_2007_2013
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Grafic nr. 2: Situaţia contractării proiectelor FEADR pe regiuni

În ceea ce priveşte plăţile efectuate pentru proiectele contractate, prima
poziţie o deţine regiunea 8, Bucureşti – Ilfov cu 74,44 %, urmată de regiunea 4,
Sud-Vest Craiova cu 70,83 %, regiunea 1, Nord-Est Iaşi cu 70,04 %. Pe total
plăţile efectuate la nivel de FEADR au fost de 4,8 miliarde euro faţă de 7,1
miliarde contractate, cu un nivel de absorbţie de 68,07 %.
În ceea ce priveşte situaţia pe total fonduri de dezvoltare rurală media la
nivelul unui judeţ se situează la 0,17 miliarde euro, peste medie au beneficiat de
atragerea de finanţare un număr de 18 judeţe, iar sub medie se situează 24
judeţe.
Pe prima poziţie în atragerea de fonduri europene se situează judeţul Bihor
cu proiecte aprobate în valoare totală de 0,32 miliarde euro (4,54% din totalul
fondurilor contractate), urmat de judeţul Timiş cu proiecte în sumă totală de 0,31
miliarde euro (4,46%) şi judeţul Suceava cu proiecte aprobate în valoare totală de
0,27 miliarde euro (3,85% din totalul fondurilor contractate).
Pe ultimele poziţii se află judeţele Covasna şi Ilfov cu proiecte contractate în
valoare totală de 0,08 miliarde euro şi de 0,06 miliarde euro, ceea ce reprezintă
1,3% şi respectiv 0,93% din total fonduri.
Municipiul Bucureşti a atras fonduri de dezvoltare rurală în sumă totală de
0,11 miliarde euro ceea ce reprezintă 1,56 % din total.
În ceea ce priveşte valoarea medie a unui proiect Municipiul Bucureşti se
situează pe prima poziţie, cu o valoare de aproximativ 500 mii euro/proiect, urmat
de judeţul Ilfov cu o valoare de 258 mii euro/proiect şi judeţul Brăila, proiecte cu o
valoare medie de 206 mii euro. Pe ultimele lucuri apar judeţele Gorj şi Alba care
au implementat proiecte cu valori mici (aproximativ 33 mii euro/proiect).
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Se constată de asemenea o diferenţă foarte mare între valoarea medie a
proiectelor finanţate prin FEADR, în diferite judeţe: 500 mii euro/proiect în
Bucureşti şi 33 mii euro/proiect in judeţul Alba, respectiv de 15,13 ori mai mare.

Analiza impactului FEADR asupra mediului rural
Principalii indicatori de impact şi de rezultat avuţi în vedere la elaborarea
PNDR 2007-2013 se referă la numărul efectiv de beneficiari ai măsurilor definite
la nivel naţional, valoarea proiectelor realizate şi suprafeţele fizice pe care s-au
realizat lucrări de investiţii.
Măsurile împreună cu alocările financiare aferente, pe care România a
decis să le implementeze în perioada de programare 2007-2013 sunt următoarele:
Tabel nr. 11: Finanţarea măsurilor prin FEADR
şi contribuţii private în România
- euro Măsura
111 - Formare profesională,
informare şi difuzare de cunoştinţe
112 - Instalarea tinerilor fermieri
121 - Modernizarea exploataţiilor
agricole
122 - Îmbunătăţirea valorii
economice a pădurii
123 - Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere
125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea agriculturii şi
silviculturii
141 - Sprijinirea fermelor agricole
de semi-subzistenţă
142- Înfiinţarea grupurilor de
producători
143 - Furnizarea de servicii de
consiliere şi consultanţă pentru
agricultori
Total Axa I
211 - Sprijin pentru zona montană
defavorizată
212 - Sprijin pentru zone defavorizate - altele decât zona montană
214 - Plăţi de agro-mediu
215 - Bunăstare animala
221 - Prima împădurire a terenurilor
agricole

Contribuţia
FEADR

Cheltuieli
private

Cost total

70.170.610

0

79.325.638

268.839.039

0

303.913.965

722.699.567

714.336.371

1.531.325.196

2.026.921

1.874.757

4.166.127

636.837.941

1.066.646.143

1.786.571.137

502.787.701

117.540.540

685.926.010

318.070.373

0

359.568.418

19.930.450

0

22.530.738

10.915.877

0

12.340.052

2.552.278.479

1.900.397.811

4.785.667.281

667.801.501

0

769.555.055

378.039.650

0

435.641.913

1.239.547.810
456.816.034

0
0

1.428.418.898
526.421.530

2.778.591

478.455

3.680.422
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Măsura
Total Axa II
312 - Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de micro-întreprinderi
313 - Încurajarea activităţilor
turistice
322 - Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale
Total Axa III
41 - Implementarea strategiilor de
dezvoltare locală
- 411 Creşterea competitivităţii
sectoarelor agricol şi forestier
- 412 Îmbunătăţirea mediului şi a
spaţiului rural
- 413 Calitatea vieţii şi diversificarea
economiei rurale
421 - Implementarea proiectelor de
cooperare
431 - Construcţie parteneriate
public-private
Total Axa IV
511 - Asistenţă tehnică
611 - Plăţi Naţionale Directe
Complementare în sector vegetal –
culturi în teren arabil
TOTAL GENERAL

Contribuţia
FEADR
2.744.983.586

Cheltuieli
private
478.455

3.163.717.818

374.743.761

187.684.794

625.563.208

259.783.709

163.450.302

467.000.862

1.366.112.053

31.092.696

1.627.359.375

2.000.639.523

382.227.792

2.719.923.445

298.216.778

136.258.008

451.874.742

89.953.661

87.878.914

183.081.072

27.872

1.883

31.381

208.235.245

48.377.,211

268.762.289

3.029.250

543.707

3.749.,704

63.628.885

1.128.774

68.470.193

364.874.913
120.473.529

137.930.489
0

524.094.639
131.564.204

314.021.901

0

392.527.376

8.097.271.931

2.421.034.547

11.717.494.76
3

Cost total

Sursa: Prelucrări date din PNDR 2007-2013, www.madr.ro.

Din punct de vedere al gradului de absorbţie al fondurilor aferente acestor
măsuri, în graficul de mai jos este prezentată situaţia înregistrată la sfârşitul anului
2015 pentru proiectele depuse în perioada de programare 2007-2013 (grafic nr.
3).
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Grafic nr. 3

O analiză mai amănunţită a impactului acestor măsuri poate fi realizată şi
dacă ţinem cont de numărul de cereri depuse într-un an, la nivelul fiecărui judeţ în
parte.
În anul 2015, repartiţia măsurilor la nivelul României a fost următoarea:
(grafic nr.4)
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Grafic nr. 4: Distribuţia măsurilor FEADR finanţate prin PNDR 2007-2013

Din punct de vedere al judeţelor cu cel mai mare număr de beneficiari
putem spune că acestea sunt Bihor, Cluj, Sălaj şi Gorj. (grafic nr. 5)
Grafic nr. 5 - Distribuţia beneficiarilor măsurilor de investiţii în spaţiul
rural, finanţate din FEADR în 2015

Trebuie precizat că nu întotdeauna cel mai mare număr de beneficiari
înseamnă şi cel mai mare nivel al plăţilor. Astfel, în urma analizei desfăşurată
asupra plăţilor pentru anul 2015, s-a constatat ca judeţul cu cel mai mare nivel al
plăţilor acordate a fost Bistriţa Năsăud. (grafic nr. 6)
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Grafic nr. 6 - Valoarea fondurilor plătite din FEADR în 2015

Practic, din aceste analize reiese că există judeţe în care au fost depuse
proiecte mai puţine dar de complexitate mai mare, pentru care sunt implicit
necesare resurse financiare substanţiale faţă de alte judeţe în care s-au depus
mai multe proiecte, cu valori net inferioare.
De asemenea, rezultă că în anul 2015, cele mai multe proiecte au fost
depuse pe măsurile 141 şi 112 care oferă sprijin financiar pentru fermele de
subzistenţă şi pentru instalarea tinerilor fermieri - acestea având valori reduse
comparativ cu cele pentru care este necesară depunerea unor proiecte de
investiţii, a unor planuri de afaceri şi pentru care, de cele mai multe ori este
necesară consultarea unor persoane specializate în domeniu.

Analiza fondurilor pentru dezvoltare rurală absorbite în perioada de
programare 2007-2013
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra celor mai accesate măsuri
de-a lungul perioadei de programare, din Raportul Strategic de Monitorizare,
existent pe site-ul www.madr.ro, reies valorile reale ale finanţărilor primite de
România în perioada 2007-2013. (grafic nr. 7)
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Grafic nr. 7 - Distribuţia plăţilor efectuate
în perioada 2007-2015 pe măsuri
- euro -

După cum se constată, măsura cea mai accesată a fost cea privind
Renovarea şi modernizarea satelor (M322), urmată de Măsura 121 “Modernizarea
exploataţiilor agricole” şi Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor
agricole şi forestiere”.
Este important de menţionat că această analiză exclude măsurile cuprinse
în Axa II a PNDR 2007-2013, care nu funcţionează după acelaşi principiu ca
celelalte măsuri de investiţii. Ca atare, măsurile din Axa II vor fi analizate separat
de restul Axelor din PNDR, dar împreună cu schemele de plăţi directe finanţate
din FEGA.
Ar trebui aşadar ca analiza eficacităţii programului să ţină cont atât de
principalele obiective pe care România le-a propus prin fişele măsurilor prezentate în PNDR 2007-2013 cât şi de valoarea cheltuielilor solicitate spre
decontare.
Obiectivele de bază ale PNDR au vizat dezvoltarea economică a sectorului
vegetal şi zootehnic, creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole, încurajarea
investiţiilor în spaţiul rural.
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Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale
Potrivit Fişei Măsurii 322, prezentată în PNDR 2007-20131, sprijinul
pentru această măsură a fost acordat pentru investiţii în spaţiul rural 2
precum:
a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;
b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală;
c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul
rural;
d) Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere
afectate de inundaţii în anul 2010.
Mai exact, sprijinul financiar a fost acordat pentru investiţiile care au
presupus înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de
drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul
comunei) ce aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative (comuna) pe
teritoriul căreia se află; prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice
de apă sau apa uzata pentru localităţile rurale având sub 10.000 persoane
populaţie echivalentă (p.e); prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de
alimentare cu gaz, a reţelei publice de joasă tensiune şi a reţelei publice de
iluminat cu eficienţă energetică ridicată.
De asemenea, au fost eligibile lucrări de investiţii pentru înfiinţarea,
amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de
joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete), pentru renovarea clădirilor
publice (ex.primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de
târguri, investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor
culturale3, inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de
costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării
patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului.
În ceea ce priveste patrimoniul cultural, au fost prevăzute cheltuieli de
decontare a costurilor pentru restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor
de patrimoniu cultural şi natural din spaţiul rural precum si cheltuielile cu studiile
privind patrimoniul cultural din spaţiul rural.
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri a
fost de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de
utilitate publică, negeneratoare de profit, cu conditia ca valoarea totală eligibilă a
proiectului să nu depăşească:
1

PNDR 2007-2013, www.madr.ro
Spaţiul rural cuprinde totalitatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale, împreună
cu satele componente în conformitate cu definiţia menţionată în Capitolul 3.1.1.
3
Aşa cum sunt definite în Legea nr. 143/2007
2
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 1 milion euro/proiect individual în cazul unui proiect de investiţii în
infrastructura de bază al cărui beneficiar este un Consiliu Local;
 3 milioane euro/proiect în cazul unui proiect individual de investiţii
în infrastructura de bază al cărui beneficiar este o asociaţie de
dezvoltare intercomunitară;
 2,5 milioane euro/proiect în cazul unui proiect integrat1 al cărui
beneficiar este un Consiliu Local;
 6 milioane euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui
beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară;
 500.000 euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru
celelalte tipuri de acţiuni vizate de această măsură, altele decât
cele mai sus menţionate.
Proiectele generatoare de profit, puteau fi finanţate cu maxim 70% din
totalul cheltuielilor eligibile, cu condiţia ca volumul sprijinului să nu fie mai mare
de 200.000 euro/beneficiar pentru o perioadă de minim 3 ani fiscali conform regulii
„de minimis”; stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 (Jurnalul
Oficial L 379 din 28.12.2006).
Pentru a aprecia eficienţa acestei măsuri, se vor analiza indicatorii de
realizare şi de rezultat stabiliţi prin Fişa tehnică a măsurii, respectiv:
- Numărul de comune care au accesat această măsură: 934, faţă de 1.026
estimate;
- Populaţia care a beneficiat fizic de investiţiile realizate (la nivelul
comunelor sprijinite): circa 1,2 milioane locuitori faţă de targetul PNDR
de 5.053.000 de locuitori (25,38%);
- Valoarea sprijinului acordat la nivel naţional: 1.498.500,02 mii euro faţă
de alocarea de 1.596.266,68 mii euro.
Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole
Potrivit Fişei Măsurii 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”, indicatorii
de realizare au vizat ca sprijinul financiar să ajungă la cel puţin 44.458 exploataţii
agricole, cu un volum total al investiţiilor (incluzând şi cheltuielile proprii, care nu
sunt eligibile pentru finanţarea comunitară) de cel puţin 1,5 milioane euro pentru
întreaga perioadă de programare.
Tipurile de investitii eligibile pentru această măsură au fost în principal
lucrări de construcţii / modernizări ale clădirilor utilizate pentru producţia agricolă
la nivel de fermă, ale infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, ale fermelor sau serelor. De asemenea, erau eligibile achiziţiile de
tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi
1

Un proiect integrat presupune combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 2 acţiuni din
cadrul aceleiaşi componente sau din componente diferite ale măsurii.
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accesorii, echipamente şi software specializate, dar şi lucrările de infiinţare a
pepinierelor, plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni.
Valoarea maximă de care au putut beneficia fermierii care au depus
proiecte în sectorul zootehnic a fost stabilită la 2.000.000 euro, iar ponderea
sprijinului nerambursabil a fost de 40%, în timp ce pentru sectorul vegetal
valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu putea depăşi 1.000.000 euro, cu
ponderea sprijinului nerambursabil de 40%.
Din informaţiile comunicate de MADR, prin raportul anual de progres aferent
anului 2015, numărul de exploataţii sprijinite până la sfârşitul anului 2015 a fost de
circa 2.835, inferior ţintei de realizare (circa 44.000 proiecte); cu toate acestea,
indicatorul privind Volumul total al investiţiilor are un grad ridicat de realizare de
de 87,74%, fiind utilizaţi 716.825,07 mii euro din alocarea totală de 816.988,83 mii
euro. Aceasta evidenţiază faptul că, au fost depuse, selectate şi apoi contractate
proiecte cu valori semnificativ mai mari decât s-a estimat iniţial.
Ca atare, putem aprecia că această măsură şi-a atins obiectivele,
contribuind la creşterea economică a spaţiului rural. Trebuie însă precizat că
ritmul de accesare este unul foarte lent, care necesită îmbunătăţiri în perioada
actuala de programare (2014-2020).
Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi
forestiere”
Sprijinul prin această măsură a fost direcţionat pentru proiectele de investiţii
corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul
produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de
Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole şi care obţin
produse incluse şi neincluse în Anexa I, pentru creşterea eficienţei sectorului de
procesare şi marketing a produselor forestiere prin inovaţii şi introducerea de noi
tehnologii, maşini şi echipamente, cu respectarea standardelor de siguranţă în muncă
şi de protecţie a mediului; adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării şi comercializării
produselor forestiere, în funcţie de resursele locale, şi explorarea de noi oportunităţi de
piaţă de desfacere; creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării şi
valorificării produselor forestiere.
În cadrul acestei măsuri s-au aplicat trei scheme de ajutor de stat, şi anume:
 schema de ajutor de stat – XS 13/2008 pentru stimularea IMMurilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor
produse alimentare, altele decât cele prevăzute în Anexa I la
Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de
procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării
surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor;
 schema de ajutor de stat – XS 28/2008 pentru stimularea
microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a
produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase;
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 schema de ajutor de stat - N578/2009 pentru stimularea dezvoltării
regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea
produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse
neagricole.
Indicatorii de realizare stabiliţi prin Program au vizat un număr cât mai
mare de unităţi de prelucrare a cărnii, a laptelui şi produselor lactate, cu o
valoare a investiţiilor de circa 1,7 milioane euro.
Cuantumul sprijinului era diferenţiat în funcţie de destinatarul final al
sprijinului, respectiv:
- 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim al sprijinului
public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect sau
- 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim al sprijinului
public nerambursabil de 3.000.000 euro/proiect pentru investiţiile care
aparţin unei forme asociative şi care deservesc membrii acesteia.
Până la sfârşitul anului 2015, cumulat, au fost depuse 2.639 proiecte cu o
valoare de 2.274.718,52 mii euro, dintre care au fost contractate numai 935
proiecte (numărul reflectă contractele rămase în sistem ca urmare a operării
contractelor reziliate), respectiv 31,75% din targetul de 2.945 proiecte, cu un
volum total al investiţiilor de 1.681.329,40 mii euro (94,11% din targetul de
1.786.571,14 mii euro) şi cu o valoare de 614.944,28 mii euro.
Din totalul celor 935 proiecte aprobate, circa 83% au vizat investiţii în
industria alimentară (784 proiecte aprobate), cu un volum total al investiţiilor de
1.439.995,09 mii euro.
Diferenţa de 16,15% a fost direcţionată către investiţiile din sectorul
„Silvicultură” (124 proiecte aprobate, cu un volum total al investiţiilor de
134.931,56 mii euro) şi investiţiile din sectorul „Mixt” (27 proiecte aprobate, cu un
volum total al investiţiilor de 106.402,75 mii euro).
În funcţie de sectorul prioritar, împărţirea proiectelor contractate în cadul
măsurii 123 clasic (fără schemele de ajutor de stat) este următoarea:
 „lapte şi produse lactate, carne, produse din carne şi ouă” - 114 proiecte
cu valoarea de 92.681,79 mii euro;
 „cereale” - 278 proiecte cu valoarea de 206.760,48 mii euro;
 „legume, fructe şi cartofi” - 44 proiecte cu valoarea de 44.101,99 mii
euro;
 „seminţe oleaginoase” - 5 proiecte cu valoarea de 6.453,88 mii euro;
 „miere” - 6 proiecte cu valoarea de 793,38 mii euro;
 „vin” - 46 cu valoarea de 42.222,90 mii euro;
 „sectoare non-prioritare” - 31 proiecte cu valoarea de 44.553,97 mii euro.
Cifrele prezentate mai sus pentru cele trei măsuri care au avut gradul cel
mai mare de absorbţie, denotă însă că ţinta privind numărul de beneficiari/proiecte
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nu a fost atinsă. Principalul motiv al acestui grad scăzut de îndeplinire al
obiectivului, precum şi diferenţa mare între numărul total de proiecte depuse şi cel
de proiecte efectiv plătite, îl constituie rata mare de reziliere a contractelor, fie din
vina beneficiarilor, fie din cauze independente de voinţa acestora.
Aceeaşi problemă a fost însă identificată la nivelul întregului Program, dacă
avem în vedere cifrele publicate de autorităţi la sfârşitul perioadei de
implementare (anul 2015) – prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 12: Situaţia proiectelor depuse, contractate şi reziliate pe măsuri,
la finele anului 2015
Măsura
111 - Formare profesională,
informare şi difuzare de
cunoştinţe
112 - Instalarea tinerilor
fermieri
121 - Modernizarea
exploataţiilor agricole
122 - Îmbunătăţirea valorii
economice a pădurii
123 - Creşterea valorii
adăugate a produselor agricole
şi forestiere
125 - Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi
silviculturii
141 - Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă

Număr
proiecte
depuse

Număr
proiecte
contractate

79.325.638

36

36

303.913.965

22.494

12.787

305

754.483.364

8.738

2.836

813

2.291.370

20

16

2

674.761.233

2.639

940

566

568.385.470

1.701

680

17

359.568.418

88.846

53.348

8.404

Alocarea
totală

Număr
contracte
reziliate

142 - Înfiinţarea grupurilor de
22.530.738
86
61
18
producători
312 - Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de micro431.405.081
9.499
2.696
1.242
întreprinderi
313 - Încurajarea activităţilor
302.379.662
3.703
1.292
1.004
turistice
322- Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru
1.596.266.679
3.317
902
31
economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii
rurale
Sursa: Prelucrări proprii a datelor din Raportul Strategic de Monitorizare, publicat pe site-ul
MADR în anul 2015
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Principalele aspecte deficitare care stau în calea absorbţiei acestor fonduri
se referă la:
- necesitatea ca beneficiarii să asigure existenţa unei cofinanţări prealabile
de până la 50% din valoarea estimată a proiectului, dat fiind că sprijinul
financiar se acordă în special prin decontarea, în tranşe, a cheltuielilor
efectuate;
- proceduri de accesare greoaie care presupun cunoştinţe tehnice şi
economice vaste şi care impun ca beneficiarii să apeleze la firme de
consultanţă;
- legislaţia naţională învechită, neactualizată şi neadaptată la condiţiile
actuale şi nici la tipurile de investiţii posibile – ceea ce a condus la
întârzieri în realizarea planurilor de investiţii;
- legislaţia privind achiziţiile publice este greoaie şi necesită un timp
îndelungat de realizare.
Din punct de vedere al îmbunătăţirilor necesare, aspectele care ar putea fi
luate în considerare în perioada de programare 2014 - 2020, astfel încât să fie
evitată apariţia unor situaţii similare sunt:
- adaptarea şi actualizarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor
publice şi private pentru beneficiarii de finanţare comunitară
nerambursabilă, în funcţie de tipul şi valoarea investiţiilor preconizate;
- elaborarea unor proceduri simplificate de accesare a fondurilor;
- acordarea unor derogări/penalizări de la obligativitatea asigurării
cofinanţării, în funcţie de tipul investiţiei şi de proiecţia economică pe
termen lung;
- asigurarea unui cadru legislativ şi a unei cooperări mai strânse între
instituţiile statului, astfel încât să fie facil accesul beneficiarilor la
documentele eliberate de instituţiile naţionale.
Fondul European de Garantare Agricolă
FEGA este implementat în România, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA), instituţie care funcţionează în subordinea directă a
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), având o structură
organizatorică pe trei nivele: central, judeţean şi local.
APIA gestionează schemele de plăţi directe acordate fermierilor, măsurile
de intervenţie pe pieţele agricole dar şi o parte dintre măsurile destinate sprijinirii
mediului înconjurător, a căror finanţare este susţinută din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală şi din bugetul naţional.
În ceea ce priveşte FEGA, pe parcursul perioadei anterioare de programare
România a absorbit fondurile alocate în procent de 98,16%, după cum se poate
vedea din tabelul următor:
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Tabel nr. 13: Utilizarea alocării bugetare prin FEGA
- milioane euro 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total
Plafoane
450,67 596,75 705,38 828,90 1.030,42 1.214,79 1.386,86 1.503,52 7.717,30
alocate
României
Plăţi
443,78 534,96 627,42 705,33
883,20 1.052,06 1.223,22 1.378,61 6.848,57
directe
efectuate
Măsuri de
piaţă şi
6,89 61,79 77,96 98,02
121,68
128,19
122,39
74,99
691,91
comerţ
exterior
Total plăţi 450,67 596,75 705,38 803,35 1.004,87 1.180,25 1.345,60 1.453,60 7.540,48
Procent
100,00 100.00 100,00 96,92
97,52
97,16
97,03
96,68
98,16
absorbţie
Sursa: Prelucrări proprii a datelor din Regulamentele comunitare şi a informaţiilor publicate pe
site-ul apia.ro

Alocarea totală cuprinde plafoanele stabilite prin Regulamentele comunitare
pentru plăţile directe; la aceste plafoane s-au adăugat sumele plătite pentru
măsurile de piaţă şi restituţiile la export, pentru care nu există o alocare prealabilă
(în acest caz alocarea reprezintă suma rambursată efectiv în decursul unui an
financiar).
Plafoanele financiare aferente plăţilor directe sunt prezentate în
Regulamentul (CE) nr. 73 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole
comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.
378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru campaniile 2007-2013 şi în Regulamentul (UE) nr.
1310 din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi
repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.
73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013
şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce
priveşte aplicarea acestora în anul 2014 pentru campania 2014.
Schemele de plată finanţate din FEGA în perioada 2007-2014 sunt:
a) scheme de plăţi directe: schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.),
schema de plată separată pentru tomate, schema de plată separată pentru zahăr
şi schema de plată pentru culturi energetice;
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b) scheme de ajutor specific, acordate începând cu anul 2012: schema de
ajutor specific în sectorul orezului din zonele defavorizate; schema de ajutor
specific producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate; schema de ajutor
specific pentru îmbunăţăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură
ecologică; schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi carne de
ovine/caprine din zonele defavorizate;
c) măsuri de piaţă şi restituţii la export:
 Programul Naţional Suport Viticol: asigurarea plantaţiilor viticole;
restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole; utilizarea determinată a
mustului de struguri şi mustului de struguri concentrat rectificat produse
în comunitate;
 Programul naţional apicol;
 PEAD (Programul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate) furnizarea de produse alimentare pentru persoanele cele mai
defavorizate din comunitate;
 Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli;
 Programul de ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în şcoli;
 Ajutor pentru organizaţiile şi grupurile de producători de legume-fructe.
d) comerţ exterior şi promovare produse agricole:
 Promovarea vinurilor ca măsură de sprijin în cadrul programul naţional
suport în sector vitivinicol;
 Programe de informare şi promovare produse agricole pe piaţa internă şi
ţări terţe;
 Emitere licenţe import în cadrul contingentelor tarifare la import şi în
regim nepreferenţial, licenţe export, certificate cu fixare în avans a
restituirii la export;
 Restituţii la export.
Tot prin APIA (desemnată ca organism delegat al AFIR) se derulează
următoarele 3 măsuri ce sunt finanţate din FEADR:
 M211 - Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate (ZMD);
 M212 - Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ
defavorizate din punct de vedere natural (ZSD şi ZDS);
 M214 - Plăţi de Agro-mediu, cu următoarele 7 pachete: pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală; pachetul 2 - practici agricole tradiţionale;
pachetul 3 - pajişti importante pentru păsări; pachetul 4 - culturi verzi;
pachetul 5 - agricultură ecologică; pachetul 6 - pajişti importante pentru
fluturi (Maculinea sp.); pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de
hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).
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După cum am precizat anterior şi după cum se poate vedea şi din
denumirile acestora, schemele de plăţi finanţate din FEGA sunt destinate în
principal pentru susţinerea şi încurajarea bunelor practici agricole, în vederea
asigurării unei dezvoltări durabile pe termen lung la nivelul Uniunii Europene.
Un alt aspect care nu trebuie aşadar neglijat în acest context îl constituie
suprafaţa terenurilor agricole, numărul de ferme şi dimensiunile fermelor la nivelul
UE şi implicit al României.
Potrivit informaţiilor oficiale oferite de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Farm_structure_statistics), România este în acest
moment pe locul 7 din punct de vedere al suprafeţei agricole utilizate din totalul
suprafeţei la nivel naţional, după Irlanda, Marea Britanie, Ungaria, Austria,
Danemarca şi Cehia. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că numărul
de exploataţii agricole este încă foarte mare comparativ cu celelalte state membre
şi cu suprafaţa agricolă.
În graficele de mai jos este prezentată o comparaţie a anului 2007 cu anul
2013 la nivelul mai multor indicatori de bază, precum suprafaţa agricolă utilizată,
numărul de ferme şi dimensiunea economică a acestora.
Trebuie de asemenea precizat că anul 2013 este an etalon pentru finalul
perioadei de programare, deşi, în situaţiile financiare este inclus şi anul 2014,
considerat an de tranziţie către noua perioada de programare, 2014-2020.
Grafic nr. 8 - Evoluţia numărului de ferme în perioada 2007-2013
la nivelul Uniunii Europene

Din graficul de mai sus se poate observa că România este pe primul loc în
Europa la numărul de ferme. Cu toate acestea, numărul de ferme a scăzut în
ultimii ani, semn că politica agricolă comună şi-a atins scopul şi că România tinde
să atingă dezideratul Comisiei Europene în ceea ce priveşte globalizarea. De
asemenea, putem spune că această scădere a numărului de ferme va trebui

44

menţinută şi susţinută printr-o politică la nivel naţional, dat fiind că în perioada de
programare 2014-2020 prin noua PAC se încurajează comasarea exploataţiilor,
formarea de asociaţii şi implicit creşterea suprafeţelor agricole ale fermelor.
În continuare este prezentată situaţia comparativă a suprafeţei agricole
utilizate în perioada 2007-2013. Din acest punct de vedere România este pe locul
6 în Europa, în anul 2013, după Franţa, Spania, Regatul Unit, Germania şi
Polonia, fiind astfel una dintre ţările cu potenţial ridicat în domeniul agriculturii. Nu
trebuie neglijat însă faptul că suprafaţa agricolă utilizată a scăzut, în principal
datorită solicitărilor de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor arabile (în
vederea construcţiilor şi/sau a investiţiilor în mediul rural).
Grafic nr. 9 - Evoluţia suprafeţei agricole utilizate
la nivelul Statelor Membre

Din informaţiile prezentate mai sus rezultă că România are cele mai multe
exploataţii agricole raportate la suprafaţa agricolă utilizată, ceea ce denotă
fragmentarea excesivă a terenurilor agricole, un factor foarte important în
procesul de absorbţie a fondurilor comunitare.

Scurte concluzii
În intervalul 2007-2013 România a primit aproximativ 21,1 mld euro de la
Comisia Europeană şi a plătit către bugetul Uniunii circa 9,2 mld euro,
consemnându-se un excedent pozitiv de circa 12 mld euro. Din suma primită, 2,6
mld euro au reprezentat fonduri de preaderare care au continuat finanţarea unor
obiective demarate până în 2007 prin instrumente specifice (SAPARD, ISPA,
PHARE, etc.).
În anii 2014 şi 2015 România a mai primit aproximativ 11,4 mld euro în
contul programelor de finanţare incluse în alocările pentru exerciţiul financiar
2007-2013.
Se poate spune că România a atras aproximativ 30 mld euro pentru
exerciţiul financiar 2007-2013.
Procesul de absorbţie s-a derulat cu numeroase deficienţe, ezitări, blocaje şi
dificultăţi. Întregul proces de absorbţie a fondurilor europene este o adevărată
epopee. În cadrul acestei epopei nu au lipsit acuzele de corupţie şi de insuficienţă
a capacităţii administrative, venite dinspre Comisia Europeană, tot la fel cum
beneficiarii interni ai acestor fonduri au invocat şi invocă încă birocraţia excesivă,
rezultată atât din reglementările CE cât şi din instabilitatea şi lipsa de adecvare a
reglementărilor naţionale, ghidurilor solicitantului, etc.
A fost evidentă lipsa experienţei naţionale, locale şi personale necesare unei
mai bune şi corecte utilizări a finanţărilor din surse europene.
Desigur că utilizarea fondurilor europene a reprezentat o resursă vitală,
indispensabilă pentru economia şi societatea românească.
Este necesară o evaluare finală cu privire la câştigurile şi pierderile rezultate
din utilizarea fondurilor europene nerambursabile. Această evaluare nu este
posibilă practic nici în anul 2016 deoarece Comisia Europeană a aplicat regula
n+3 şi n+2 pentru a evita dezangajarea unor fonduri necheltuite.
Iniţial, s-a afirmat că îndeplinirea ţintelor stabilite ar permite o creştere a
produsului intern brut cu 15 - 20 %, dar şi dezvoltarea rurală şi a agriculturii,
protecţia mediului, un câştig de competenţe profesionale prin dezvoltarea
capitalului uman, etc.
Datele şi informaţiile de care dispunem nu ne permit să apreciem dacă
aceste deziderate au fost îndeplinite.
Pe de altă parte, este extrem de complicat de evidenţiat sustenabilitatea
viitoare a unor proiecte implementate prin utilizarea fondurilor europene; în lipsa
unor resurse, multe dintre acestea nu se pot autoîntreţine.
Analiza ex-post a viabilităţii şi a efectelor proiectelor cu finanţate europeană
se va putea efectua în opinia noastră după un interval de 5 ani.
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