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Bucureşti,  
Nr 57574 din _________  

 
Stimate Domnule Secretar de Stat, 

 

Ref.: informare privind problemele întâmpinate în absorbţia fondurilor europene  
 

Urmare adresei Comisiei de dialog social nr. 197.122/10.04.2012, înregistrată la DGDR – AM 
PNDR cu nr. 57574/10.04.2012, prin care se solicită un material informativ privind problemele 
întâmpinate în absorbţia fondurilor europene, vă transmitem următoarele: 

Principalele probleme identificate în absorbţia fondurilor europene sunt: 
• dificultăţi pe care beneficiarii Programului le au în asigurarea cofinanţării private pentru 

măsurile de investiţii; 

• documentaţie complexă în domeniul mediului ce presupune un timp mai îndelungat pentru 
obţinerea documentelor finale;  

• dificultăţi privind asigurarea fondurilor de funcţionare a Grupurilor de Acţiune Locală din 
sesiunea 2011, ceea ce conduce la probleme de implementare a strategiilor de dezvoltare locală; 

• resurse umane insuficiente în cadrul organismelor implicate în implementarea PNDR în raport 
cu volumul de muncă extrem de ridicat pentru lansarea şi implementarea unui număr important 
din măsurile stabilite în PNDR încă din primul an de implementare; 

• acces limitat al microîntreprinderilor din mediul rural la sistemul de creditare; 

• implementarea măsurii 322 – ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”  destinate 
investiţiilor în infrastructura de bandă largă finanţată din Planul European de Redresare 
Economică, dificultăţi în elaborarea fişei măsurii privind broadband din PNDR ca urmare a 
necesităţii corelării acestor tipuri de investiţii cu investiţiile similare finanţate prin Programul 
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute 
în Strategia naţională de comunicaţii în bandă largă; 

În cadrul măsurilor Axei 1, în special în ceea ce priveşte impactul Măsurii 142-Înfiinţarea 
grupurilor de producători, s-a observat necesitatea unei finanţări prealabile acordării sprijinului, 
restituirea cheltuielilor aprobate şi executate de către beneficiari reprezentând un impediment în 
implementarea acestei măsuri. 
  

Pe parcursul implementării măsurii 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole au fost 
identificate dificultăţi în ceea ce priveşte fluxul procedural specific acestei măsuri şi elaborarea 
documentaţiei tehnice. 

Una din dificultăţile întâmpinate de către beneficiarii acestei măsuri consta în faptul că aceştia 
trebuiau să solicite unele documente necesare elaborării dosarului cererii de finanţare de la mai multe 
instituţii şi autorităţi publice aflate în subordinea Ministerului Mediului (Inspectoratele Teritoriale de 
Regim Silvic şi Vânătoare) şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (APIA şi APDRP).  
 
Domnului Secretar de Stat Octavian Liviu BUMBU 
Preşedinte Comisia Dialog Social 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
Direc ţia General ă Dezvoltare Rural ă 
– Autoritate de Management pentru PNDR – 
Direc ţia Strategii, Politici şi Programe de Dezvoltare Rural ă 
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Începând cu sesiunea desfăşurată pe parcursul lunii februarie 2011, au fost simplificate 
procedurile de implementare tehnică. Astfel, beneficiarii Măsurii 221 nu mai sunt obligaţi să obţină 
documentul emis de APIA privind respectarea condiţiei de eligibilitate referitoare la respectarea 
bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe parcelele agricole vizate de proiectul de împădurire, 
verificarea fiind făcută în sistemul informatic de experţii APDRP, la momentul depunerii dosarului 
cererii de finanţare. 

În ceea ce priveşte elaborarea documentaţiei tehnice din cadrul dosarului cererii de finanţare , 
s-a constatat că firmele de proiectare în domeniul silvic nu sunt interesate de asigurarea consultanţei 
pentru proiectele care vizează împădurirea unor suprafeţe mici.  

În consecinţă, acest fapt a condus la propunerea de includere a persoanelor fizice autorizate să 
proiecteze lucrările de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, acestea fiind interesate de proiecte mai 
mici. În acest mod se va asigura creşterea suprafeţelor agricole propuse pentru împăduriri, datorită 
unor proiecte care să vizeze şi suprafeţele de terenuri pentru care nu a fost posibilă împădurirea până în 
prezent. 

În ceea ce priveşte măsurile Axei LEADER, au fost identificate probleme în ceea ce priveşte 
implementarea strategiilor de dezvoltare locală a GAL-urilor selectate în sesiunea din 2010, datorate 
lipsei fondurilor proprii de funcţionare până la primirea primei tranşe din partea APDRP. 

Pentru remedierea problemelor instituţionale şi administrative, Autoritatea de Management 
pentru PNDR a iniţiat o serie de întâlniri cu instituţiile responsabile în vederea găsirii celor mai bune 
soluţii pentru a răspunde acestor probleme, fiind întocmit un proiect de act normativ. 

Au fost luate o serie de măsuri pentru sporirea capacităţii de absorbţie: 

Astfel, în perioada 2009-2010, în vederea utilizării eficiente şi eficace a fondurilor comunitare 
alocate prin PNDR şi accelerării absorbţiei măsurile adoptate s-au concentrat pe următoarele direcţii:  

• revizuirea PNDR, prin acordarea unui avans de până la 50% din ajutorul public legat de 
investiţia realizată pentru beneficiarii măsurilor 121, 123, 125, 312, 313, 322;  

• introducerea a două scheme de garantare cofinanţate din FEADR al căror obiectiv îl constituie 
creşterea accesibilităţii fermierilor, a IMM-urilor din mediul rural şi a altor categorii de 
beneficiari ai PNDR la sursele de creditare de pe piaţa financiar-bancară;  

• accelerarea absorbţiei fondurilor disponibile pentru măsura 322 de infrastructură rurală, prin 
introducerea unor măsuri de monitorizare săptămânală a stadiului derulării achiziţiilor, în 
vederea stabilirii valorii proiectelor rezultată în urma finalizării tuturor licitaţiilor, valoare în 
funcţie de care se reconsideră bugetul şi se diminuează valoarea iniţial angajată în 
contabilitatea APDRP iar sumele dezangajate sunt incluse în disponibilul aferent măsurii, 
utilizându-se pentru finanţarea de noi proiecte; 

• iniţierea unor măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor disponibile prin Program, 
respectiv introducerea obligativităţii depunerii documentelor care dovedesc capacitatea 
asigurării cofinanţării, respectiv extras de cont bancar/linie de credit/scrisoare de confort în 
momentul depunerii cererii de finanţare în vederea stimulării depunerii unor proiecte 
sustenabile din punct de vedere economico-financiar;  

• iniţierea, în cursul anului 2010, a unor demersuri de modificare a PNDR în scopul contracarării 
efectelor inundaţiilor din vara acestui an şi sprijinirii refacerii zonelor afectate, prin 
introducerea a două noi sub-măsuri în cadrul măsurilor 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii , respectiv 322 - 
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale;   
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Planul de acţiune aferent anului 2011- 2012 pentru sporirea capacităţii de implementare şi 
absorbţie în vederea atingerii obiectivelor stabilite în Strategia naţională de dezvoltare rurală a vizat: 

• intensificarea activităţilor de informare de către personalul Autorităţii de Management la nivel 
judeţean pentru promovarea măsurilor slab accesate din PNDR, având la baza o analiză a 
elementelor care au condus la gradul scăzut de interes al beneficiarilor pentru aceste măsuri. 

• introducerea unei scheme de creditare pentru beneficiarii măsurilor de investiţii private 
cofinanţate de FEADR în cadrul PNDR, în vederea creşterii accesibilităţii solicitanţilor PNDR 
la sistemul de credit al instituţiilor financiar-bancare de pe piaţă pentru obţinerea de credite 
pentru asigurarea cofinanţării prívate; 

• măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” – creşterea intensităţii 
sprijinului acordat beneficiarilor acestei măsuri până la 85% pentru investiţii în activităţi non 
agricole productive; 

• măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” - creşterea intensităţii sprijinului acordat 
beneficiarilor acestei măsuri până la 85% pentru investiţii în agroturism, corelat cu creşţterea 
plafonului până la 100.000 euro cheltuieli eligibile, precum şţi creşterea intensităţii sprijinului 
acordat beneficiarilor acestei măsuri până la 85% pentru investiţii în activităţi recreaţionale; 

• demersuri ale DGDR –AM PNDR, împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şţi Societăţii 
Informaţionale şţi a altor factori implicaţi, în vederea stabilirii cadrului necesar implementării 
investiţiilor de dezvoltare a infrastructurii de comunicaţii în bandă largă în zonele albe din 
spaţiul rural din România prin intermediul Programului Naţionale de Dezvoltare Rurală, în 
complementaritate cu Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice; 

 
Cu stimă, 

 
CCoorrnneelliiaa  MMIIHHAAII   

DDII RREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL   
  
  
  

  DDiirr eeccttoorr   
  MMaarr iiaann  SSeebbaassttiiaann  RRAADDUU  
    
  ŞŞeeffii   sseerr vviicciiuu  
  BBooggddaann  AALLEECCUU  

AAnnddrreeeeaa  AAGGRRII GGOORROOAAEEII   
AAnnddrreeii  BBĂĂLL AANN  
VVaalleennttiinn  TTOOMMAA  

    
  ÎÎ nnttooccmmiitt  
  CCoonnssii ll iieerr   TTeeooddoorraa  PPooppaa  

CCoonnssii ll iieerr     NNaannccyy  SSaammaarrggiiuu  
    

 
 
 


