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România, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în baza 

Regulamentului Consiliului (CE) 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) a elaborat Programul Naţional pentru 

Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), document de programare care are în vedere respectarea 

priorităţilor comunitare şi naţionale şi care vine în completarea celorlalte politici comunitare, în 

special politica pieţelor agricole, politica de coeziune şi politica comună în domeniul pescuitului. 
 

Obiectivul general al PNDR vizează creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii prin 

îmbunătăţirea performanţei generale a unităţilor de procesare şi marketing a produselor agricole şi 

forestiere printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi factorilor de producţie, promovând 
egalitatea de şanse, ameliorarea mediului şi a spaţiului rural prin sprijinirea gestionării durabile a 

resurselor naturale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural. În cea de a 22-a reuniune a  

Comitetului de Dezvoltare Rurală a CE din 20.02.2008  s-a aprobat  PNDR prezentat de România.  

Pentru accesarea măsurilor de investiţii din PNDR, aferente axelor I Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, III Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale şi IV LEADER, beneficiarii privaţi trebuie să asigure cofinanţarea privată, în acest 

sens beneficiarii interesaţi, în situaţia în care nu pot asigura cofinanţarea din surse proprii fac 

demersuri pentru obţinerea de credite bancare. 

Astfel, potrivit declaraţiilor beneficiarilor măsurilor de investiţii din PNDR, obţinerea de 

credite bancare pentru investiţii presupune îndeplinirea de către solicitanţi a unor condiţii de 

accesare dificile în care riscul contractual revine preponderent în sarcina solicitantului, iar costurile 

ridicate ale creditării constituie un factor demotivant, aceste aspecte putând fi confirmate în parte şi 

din monitorizarea implementării PNDR. 

Băncile comerciale s-au arătat interesate în creditarea beneficiarilor plăţilor directe, în baza 

adeverinţelor eliberate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, unde riscul contractual 

este foarte redus, întrucât obiectul creditării nu vizează investiţii. 

Având în vedere apropierea sfârşitului actualei perioade de programare, există riscul de 

dezangajare a sumelor disponibilizate (rezilieri, neîncheieri de contracte, economii), respectiv a 

celor neutilizate, se impune luarea unor măsuri de accelerare a absorbţiei fondurilor europene.  În 

acest sens, o măsură ar fi  stimularea interesului de creditare al băncilor                                                         
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comerciale pentru finanţarea echilibrată, atât a proiectelor care au ca obiect realizarea de investiţii 

prin cofinanţare europeană (aferente măsurilor axelor I, III si IV PNDR), cât şi a plăţilor directe 

(acordarea de prime). 

 

Faţă de cele menţionate am elaborat proiectul de Ordin privind aprobarea condiţiilor în care se vor 

încheia Convenţiile dintre băncile comerciale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor 

plăţilor directe derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe care vi-l 

supunem spre aprobare. 
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