COMITETUL DE MONITORIZARE PENTRU
PROGRAMUL NAłIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
Poiana Braşov
22 iunie 2011

MINUTĂ

ParticipanŃi
În data de 22 iunie 2011 s-a desfăşurat în Poiana Braşov, la Hotel Sport cea de-a şasea reuniune a
Comitetului de Monitorizare pentru Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală.
La reuniune au fost prezenŃi membrii cu drept de vot ai Comitetului de Monitorizare şi observatorii
desemnaŃi prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 42/2010 privind modificarea
Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 140/2008 privind constituirea
Comitetului de Monitorizare pentru Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
Din partea Comisiei Europene au participat doamna Irini Papadimitriou – Şef de Unitate, domnul
Fernando Fonseca şi doamna Raluca Sandu – Desk Officer pentru Romania, din cadrul DirecŃiei F
– Programe de dezvoltare rurală II, DirecŃia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.
Reuniunea a fost prezidată de domnul Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi
de către domnul Barna Tanczos, secretar de stat.
1. Deschiderea reuniunii
În deschiderea celei de-a şasea reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul NaŃional
de Dezvoltare Rurală, domnul ministru Valeriu Tabără a adresat mulŃumiri reprezentanŃilor
Comisiei Europene, membrilor Comitetului de Monitorizare, observatorilor şi invitaŃilor pentru
participarea la acest eveniment şi a menŃionat că întâlnirea este statutară, în momentul deschiderii
întâlnirii fiind prezenŃi 31 de membri, dintre care 14 cu mandat de reprezentare şi 1 observator.
Domnul ministru şi-a exprimat convingerea că dialogul cu partenerii din cadrul Comitetului de
Monitorizare va fi unul deschis şi constructiv deoarece este esenŃială conlucrarea tuturor
partenerilor implicaŃi în vederea atingerii obiectivelor stabilite din cadrul PNDR.
Domnul Valeriu Tabără a precizat că sectorul agricol din România are un potenŃial considerabil de
dezvoltare şi un avantaj important al resurselor naturale, astfel încât Ministerul Agriculturii prin
politicile sale urmăreşte tocmai punerea în valoare a acestui potenŃial. Un instrument în acest sens îl
reprezintă Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, iar rolul Comitetului de Monitorizare este
unul extrem de important pentru asigurarea transparenŃei şi coerenŃei implementării Programului.
Totodată, la trei ani de la demararea acestui Program, rezultatele confirmă succesul de care s-a
bucurat, în prezent PNDR având de departe, cel mai mare grad de absorbŃie al fondurilor europene
din România, de circa 21,5%, acest procent însă, nefiind încă suficient pentru absorbŃia cu succes a
tuturor fondurilor alocate programului.
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De-a lungul celor trei ani, a mai precizat ministrul agriculturii, Ministerul Agriculturii a urmărit o
îmbunătăŃire continuă a mecanismelor de implementare, conştientizând importanŃa accelerării
absorbŃiei fondurilor europene şi necesitatea identificării unor soluŃii viabile de sprijin a
beneficiarilor programului.
În acest sens, măsurile adoptate de minister au condus la o creştere semnificativă a rezultatelor
implementării programului astfel încât faŃă de sfârşitul anului 2009, când valoarea contractelor
semnate era de 1,91 miliarde euro, din anul 2010 până în prezent, valoarea contractelor semnate a
crescut cu 96%. Mai mult, în privinŃa plăŃilor efectuate în cadrul Programului NaŃional de
Dezvoltare Rurală, progresul înregistrat în absorbŃia fondurilor alocate este substanŃial. Comparativ
cu sfârşitul anului 2009 când valoarea plăŃilor se ridica la 743 milioane euro, în perioada 2010 aprilie 2011, aceasta a crescut cu 166%, ajungând la circa 2 miliarde Euro.
De asemenea, ministrul agriculturii a semnalat faptul că, creşterea gradului de transparenŃă în
implementarea Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală, a reprezentat o prioritate pentru dânsul,
din dorinŃa de a asigura o deschidere mai mare către publicul Ńintă. În acest sens, atât informaŃiile
privind calendarul sesiunilor planificate, alocările financiare cât şi modificările operate asupra
condiŃiilor de accesare a fondurilor au fost puse la dispoziŃia celor interesaŃi cu suficient timp
înainte de lansarea apelului de proiecte, informaŃiile regăsindu-se pe site-ul Ministerului.
Totodată, o preocupare permanentă a Ministerului a fost creşterea încrederii partenerilor, prin
urmărirea uniformităŃii aprecierii proiectelor la nivel local, de la un centru de selectare la altul. Mai
exact, potenŃialii beneficiari şi beneficiarii trebuie să fie siguri că rezultatele evaluărilor sunt reale şi
corecte, că nimeni nu a intervenit în artificializarea acestora.
Anticipând discuŃiile ce urmau să aibă loc, domnul Valeriu Tabără a prezentat pe scurt modificările
substanŃiale ce urmează a fi aduse programului, în contextul îndeplinirii obiectivului de creştere a
absorbŃiei fondurilor alocate prin Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală.
Pentru început, se doreşte suplimentarea fondurilor pentru măsurile de investiŃii private care au fost
extrem de accesate de către beneficiari, în special către masurile 121 - Modernizarea exploataŃiilor
agricole şi 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi şi Axa Leader pentru
organizarea unei noi sesiuni de selecŃie a Grupurilor de AcŃiune Locală. De asemenea, va creşte
intensitatea sprijinului acordat beneficiarilor măsurilor 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de
micro-întreprinderi” şi 313 „Încurajarea activităŃilor turistice”, pentru a impulsiona dezvoltarea
investiŃiilor de diversificare a economiei rurale realizate în cadrul acestor măsuri.
Un alt obiectiv urmărit în contextul modificării PNDR îl reprezintă introducerea măsurii 215 care
presupune un sprijin compensatoriu pentru implementarea unor standarde superioare de bunăstare a
animalelor; prin această intervenŃie intenŃionându-se continuarea sprijinului pentru sectorul de
creştere a animalelor acordat în prezent din fonduri naŃionale, în cadrul a două scheme de ajutor de
stat pentru porc şi pasăre.
Pe această cale, domnul Valeriu Tabără a făcut un apel la reprezentanŃii prezenŃi ai celor două
organizaŃii profesionale, respectiv porc şi pasăre, pentru a veni în sprijinul AutorităŃii de
Management în clarificarea tuturor aspectelor în ceea ce priveşte noua măsură, atrăgând atenŃia
asupra faptului că problema bunăstării animalelor este un element de politică centrală a Comisiei
Europene pe acest sector. Totodată, şi-a exprimat convingerea că într-un timp relativ scurt,
România va conlucra şi cu organizaŃii profesionale din alte state membre care s-au confruntat cu
probleme în domeniul creşterii porcului, pentru a găsi soluŃii comune de rezolvare a dificultăŃilor
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acestui sector, asigurându-i pe toŃi cei prezenŃi de întreg sprijinul dânsului în finalizarea măsurii
215.
De asemenea, a mai fost precizat faptul că pentru maximizarea efectelor pozitive ale acŃiunilor de
diversificare a activităŃilor în spaŃiul rural, se intenŃionează ajustarea anumitor priorităŃi care să
conducă la creşterea atractivităŃii în zonele rurale, concomitent cu suplimentarea fondurilor
disponibile pentru dezvoltarea micro-întreprinderilor. În acest sens, ministrul agriculturii a solicitat
ajutorul membrilor CM în a face sugestii de modificare a priorităŃilor bazate pe expertiza tehnică a
acestora, în vederea discutării posibilelor modificări în cadrul reuniunilor comitetului.
În final, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale a recunoscut că aportul membrilor Comitetului în
finalizarea propunerii de revizuire a Programului reprezintă un suport esenŃial în continuarea
finanŃării nevoilor actuale ale sectorului agricol şi de dezvoltare rurală, şi a mulŃumit tuturor
invitaŃilor pentru participare.
2. Prezentarea şi adoptarea Agendei reuniunii Comitetului de Monitorizare
Domnul Barna Tanczos a prezentat membrilor CM proiectul de agendă pentru cea de-a şasea
reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR.
Principalele subiecte ale proiectului de agendă supus aprobării membrilor CM au fost următoarele:
• Prezentarea Proiectului de Agendă;
• Informare privind aprobarea Minutei reuniunii Comitetului de Monitorizare din data de 17
decembrie 2010;
• Informare privind stadiul măsurilor PNDR lansate şi progresele înregistrate;
• Informare privind propunerile de modificare a Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală;
• Prezentarea şi aprobarea Raportului Anual de progrese privind implementarea PNDR în
anul 2010;
• Stabilirea datei următoarei reuniuni şi închiderea celei de-a şasea reuniuni a Comitetului de
Monitorizare pentru PNDR.
Domnul Secretar de Stat Barna Tanczos a supus aprobării membrilor CM proiectul de agendă.
Membrii Comitetului de Monitorizare şi-au exprimat acordul în unanimitate privind Agenda
reuniunii.
3. Informare privind aprobarea Minutei reuniunii Comitetului de Monitorizare din data de 17
decembrie 2010.
Doamna Cornelia Mihai, director general în cadrul DirecŃiei Generale Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru PNDR, a prezentat Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare
din 17 decembrie 2010, precizând că în conformitate cu prevederile art. 13 al Regulamentului de
Organizare şi FuncŃionare al Comitetului de Monitorizare, proiectul de minută a fost supus
aprobării membrilor, în procedură scrisă, în data de 25.01.2011, fiind aprobată în data de
01.02.2011.
Minuta reuniunii din 17 decembrie 2010 parcurge toate punctele de pe ordinea de zi, prezentările,
dezbaterile şi luările de cuvânt, subliniind, totodată opiniile membrilor şi deciziile luate în cadrul
celei de-a cincea reuniuni a Comitetului de Monitorizare.
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4. Informare privind stadiul măsurilor PNDR lansate şi progresele înregistrate
Domnul Director General Mihai Vădan a precizat că până la acest moment au fost depuse la
APDRP 64.178 de cereri de finanŃare, din care au fost selectate 47.679, reprezentând un grad de
absorbŃie în termen de angajare de 63%. În ceea ce priveşte plăŃile, acestea sunt în valoare de
2.810.701.000 euro reprezentând 21,5% din sumele alocate PNDR-ului.
Doamna Ecaterina Roşu, director în cadrul AgenŃiei de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a
prezentat stadiul măsurilor PNDR lansate şi progresele înregistrate, cu precizarea că la acest se află
în evaluare peste 4500 de proiecte.
SituaŃia depunerilor de proiecte, defalcată pe măsuri, se prezintă astfel:
• măsura 112 – 6.572 proiecte depuse cu o valoare nerambursabilă de 136,7 milioane Euro;
• măsura 121 – 6.117 proiecte depuse cu o valoare nerambursabilă de 2.363,3 milioane Euro;
• măsura 123 – 1.242 proiecte depuse cu o valoare nerambursabilă 1.264,3 milioane Euro;
• schema XS 13/2008, schema XS 28/2008 şi schema N578 – 744 de proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 421,5 milioane Euro;
• măsura 125 – 1.527 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1.649,2 milioane Euro;
• măsura 141 – 36.563 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 274,2 milioane Euro;
• măsura 142 – 19 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 2,8 milioane Euro;
• măsura 221 – 18 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 2,2 milioane Euro;
• măsura 312 – 6.514 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 888,7 milioane Euro;
• măsura 313 – 1.697 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 284,1 milioane Euro;
• măsura 322 – 3.039 proiecte cu o valoare nerambursabilă 7.429,2 milioane Euro;
• măsura 431.1 faza 3 – 112 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 4.9 milioane Euro;
SituaŃia proiectelor contractate, defalcate pe măsuri se prezintă astfel:
• măsura 111 – 9 proiecte cu o valoare totală de 10,8 milioane Euro;
• măsura 112 – 5.467 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 112,3 milioane Euro;
• măsura 121 – 1.728 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 654,3 milioane Euro;
• măsura 123 – 498 proiecte cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 508,2 milioane Euro;
• schema XS 13/2008, schema XS 28/2008 şi schema N578 – 377 de proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 179,1 milioane Euro;
• măsura 125 – 139 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 158,9 milioane Euro;
• măsura 141 – 18.061 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 135,5 milioane Euro;
• măsura 142 – 16 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,7 milioane Euro;
• măsura 143 – 7 contracte sunt semnate în valoare nerambursabilă de 12,4 milioane Euro
(reprezintă 7,8% din alocare)
• măsura 221 – 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 0,01 milioane Euro;
• măsura 312 – 2.001 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 277,1 milioane Euro;
• măsura 313 – 751 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 132,2 milioane Euro;
• măsura 322 – 613 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1.531,8 milioane Euro;
• măsura 431.1 fazele 1 şi 2 – 8 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,7 milioane Euro.
• măsura 431.1 faza 3 – 101 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 4,2 milioane Euro;
• măsura 511 – 30 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 11,8 milioane Euro;
• schema de garantare pentru sectorul agricol – 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 190
milioane Euro;
• schema de garantare pentru IMM-uri – 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 30
milioane Euro;
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SituaŃia plăŃilor efectuate defalcată pe măsuri este următoarea:
• măsura 112 – 5.260 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 65,9 milioane Euro;
• măsura 121 – 1.232 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 264 milioane Euro;
• măsura 123 – 209 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 96,3 milioane Euro;
• schema XS 13/2008, schema XS 28/2008 şi schema N578 – 227 de proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 55,2 milioane Euro;
• măsura 141 –18.034 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 36,2 milioane Euro;
• măsura 142 – 12 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 0,3 milioane Euro;
• măsura 221 – 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă 0, 006 milioane Euro;
• măsura 312 – 768 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 89,2 milioane Euro;
• măsura 313 – 131 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 10,8 milioane Euro;
• măsura 322 – 212 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 262,6 milioane Euro;
• măsura 431.1 fazele 1 şi 2 – 8 proiecte cu o valoare de 1,7 milioane Euro;
• măsura 431.1 faza 3 – 99 proiecte cu o valoare de 3,2 milioane Euro;
• măsura 511 – s-au efectuat plăŃi per total măsură în valoare de 10 milioane Euro, din care
3,1 milioane Euro reprezintă cheltuielile directe;
• schema de garantare pentru sectorul agricol – 1 proiect în valoare de 190 milioane Euro;
• schema de garantare pentru IMM-uri – 1 proiect în valoare de 30 milioane Euro.
SituaŃia proiectelor finalizate defalcată pe măsuri este următoarea:
• măsura 112 – 51 proiecte cu o valoare publică de 1,1 milioane Euro;
• măsura 121 – 916 proiecte cu o valoare publică de 189,7 milioane Euro;
• măsura 123 – 54 proiecte cu o valoare publică de 20,1 milioane Euro;
• schema XS 13/2008, schema XS 28/2008 şi schema N578 – 147 proiecte cu o valoare
publică de 37,4 milioane Euro;
• măsura 312 – 368 proiecte cu o valoare publică de 46,8 milioane Euro;
• măsura 313 – 4 proiecte cu o valoare publică de 0,4 milioane Euro;
• măsura 322 – 10 proiecte cu o valoare publică de 17,9 milioane Euro;
• măsura 431.1 fazele 1 şi 2 – 8 proiecte cu o valoare publică de 1,7 milioane Euro;
• măsura 431.1 faza 3 – 81 proiecte cu o valoare publică de 2,7 milioane Euro;
• măsura 511 – 13 proiecte cu o valoare publică de 2 milioane Euro.
Doamna Raluca Daminescu, din cadrul AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură a
prezentat stadiul măsurilor implementate de către APIA, respectiv măsurile 211 „Sprijin pentru
zona montană defavorizată”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi
214 „PlăŃi de agro-mediu”:
•
•

•
•

În ceea ce priveşte măsura 211 „Sprijin pentru zona montana defavorizată” s-au efectuat
plăŃi în valoare de 146,7 milioane Euro (reprezintă 24,1% din alocare);
În ceea ce priveşte măsura 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona
montana” s-au efectuat plăŃi în valoare de 78,9 milioane Euro (reprezintă 16,0% din
alocare);
În ceea ce priveşte măsura 214 „PlăŃi de agro-mediu” s-au efectuat plăŃi în valoare de 326,8
milioane Euro (reprezintă 32,8% din alocare);
În ceea ce priveşte măsura 611 „PlăŃi complementare directe” s-au efectuat plăŃi în valoare
de 395,7 milioane Euro (reprezintă 63,3% din alocare).

După prezentările făcute de reprezentanŃii celor două agenŃii, domnul secretar de stat, Barna
Tanczos a invitat participanŃii la o sesiune de discuŃii şi întrebări, şi a Ńinut să menŃioneze faptul că
APDRP a făcu mari progrese în acest an, progres ce reiese în primul rând din gradul de absorbŃie
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ajungând de la plăŃi în valoare de aprox. 700 de milioane de Euro anul trecut, la plăŃi de peste 2
miliarde de Euro în prezent. Totodată, trebuie făcute încă eforturi pentru eficientizarea
implementării programului, mai exact, pentru scăderea perioadelor de verificare a proiectelor şi
pentru creşterea vitezei de aprobare a procedurilor de achiziŃie publică.
Pentru început, domnul Gheorghe Caruz, preşedintele Patronatului Român al Cărnii de Porc, a
semnalat o serie de probleme cu care se confruntă.
• Până în prezent, pentru sectorul porcine nu au fost stabilite subvenŃiile pentru perioada
2014-2020.
• Achizitorul nu ar trebui să fie obligat să facă public preŃul licitaŃiei, deoarece ofertanŃii
ridică foarte mult preŃul în momentul în care află că proiectul este finanŃat din fonduri
europene nerambursabile; din acest motiv foarte mulŃi posibili beneficiari ai PNDR renunŃă
la a mai depune proiecte în cadrul acestui program.
Domnul Director general al APDRP, nu a fost de acord cu afirmaŃiile domnul Caruz, afirmând că
datele statistice ne arată că programul se bucură de un foarte mare succes, fiind depuse foarte multe
proiecte, cu o valoare totală ce depăşeşte de 4 ori suma disponibilă prin program. În ceea ce priveşte
problemele legate de achiziŃiile publice, acestea Ńin strict de ANRMAP, APDRP şi beneficiarii
programului fiind obligaŃi să respecte legislaŃia în vigoare.
•

Consideră că procesatorii de carne ce au obŃinut fonduri prin programul SAPARD, au fost
nedreptăŃiŃi, deoarece aceştia sunt obligaŃi, în urma unui raport preliminar al OLAF-ului să
restituie integral sumele primite prin program.

În legătură cu această problemă, domnul director general al APDRP a Ńinut să precizeze că în cazul
a 62 de proiecte finanŃate prin SAPARD, în urma unor verificări, OLAF-ul a descoperit o serie de
nereguli în cazul procedurilor de achiziŃie şi a solicitat APDRP constituirea de debite totale pentru
toate aceste proiecte. În conformitate cu regulamentele europene, APDRP este obligată să respecte
solicitările OLAF, iar nerespectarea acestora poate aduce România în situaŃia de a plăti ca şi
corecŃie financiară, suma de 240 de milioane de Euro aferentă alocării măsurii 1.1 din cadrul
SAPARD. Până în prezent, reprezentanŃii DG AGRI au realizat două controale în cadrul agenŃiei,
în mod special pentru a verifica dacă rezoluŃia OLAF a fost implementată.
Domnul ministru Valeriu Tabără a opinat că problema ridicată de domnul Caruz este una reală şi
gravă care poate afecta întregul sector al cărnii din România, şi că nu poate fi de acord cu
executarea beneficiarilor prin restituirea întregii sume, doar pentru o presupunere a fraudei,
deoarece un astfel de demers nu are acoperire juridică. Totodată, domnul ministru a precizat că a
purtat mai multe discuŃii cu reprezentanŃii Comisiei Europene şi inclusiv cu domnul comisar
european pentru agricultură, Dacian Cioloş, pe această temă, iar în acest moment este aşteptată
decizia DG Agri.
Domnul Viorel Marin, preşedinte al ANAMOB, a menŃionat că unii funcŃionarii din agenŃiile
regionale, în loc să desfăşoare o activitate de îndrumare, control şi de asistenŃă a beneficiarilor,
resping sau reduc anumite cheltuieli în mod nejustificat. Exemplul oferit de dânsul se referă la
situaŃia în care un beneficiar achiziŃionează un echipament mai performant decât era prevăzut iniŃial
în proiect, încadrându-se însă în suma stabilită din buget.
Domnul Mihai Vadăn, a precizat faptul că, în acest caz funcŃionarii APDRP au procedat corect,
respectând manualele de proceduri. Manualele de proceduri după care sunt verificate proiectele, pot
fi consultate de către toŃi cei interesaŃi, direct pe site-ul APDRP. Astfel, conform acestora, problema
ridicată de către domnul Viorel Marin, putea fi rezolvată foarte uşor prin notificarea anterioară a
agenŃiei, înainte de achiziŃionarea echipamentului.
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Reprezentantul ROMPAN, domnul Virgil Pavel a ridicat două probleme, din care una se referă la
lipsa personalului APDRP care duce la întârzierea evaluării proiectelor depuse, şi în acest caz la
expirarea scrisorilor de confort depuse odată cu proiectele.
Perioada de evaluare a proiectelor de către agenŃie este de obicei cuprinsă între 2 şi 6 luni, iar
perioada de valabilitate a scrisorilor de confort este de obicei de aproximativ 120 de zile, a Ńinut să
menŃioneze domnul Mihai Vădan. Totodată, scopul depunerii scrisorii de confort odată cu proiectul,
este de a stabili dacă acesta este viabil economic sau nu, iar faptul că scrisoarea de confort poate
expira până la finalizarea selecŃiei, nu constituie o problemă sau un motiv pentru ca proiectul
respectiv să nu fie selectat.
A doua problemă semnalată de domnul Virgil Pavel, se referă la manualul operaŃional de achiziŃii
publice unde ar fi prevăzut ca proiectul tehnic să fie semnat de verificatorii tehnici pentru partea
tehnologică, iar conform legislaŃiei româneşti în vigoare nu există astfel de verificatori tehnici. În
acest sens, reprezentantul ROMPAN propune ca proiectele să fie semnate de proiectant dacă
proiectul este complex sau de un consultant dacă este vorba de o achiziŃie simplă.
În ceea ce priveşte afirmaŃiile legate de verificatorii tehnici, domnul director general Mihai Vădan,
a precizat că în manualul de proceduri, nu este vorba de verificatori tehnici pentru partea de
tehnologie, ci despre verificarea proiectului tehnic, în conformitate cu HG 28/2008 privind
conŃinutul studiului de fezabilitate.
Un alt subiect discutat de către membrii CM, s-a referit la problemele de personal cu care se
confruntă AgenŃia de PlăŃi. În acest sens, domnul director general al agenŃiei a subliniat faptul că
trebuie trebuie găsite soluŃii pentru deblocarea situaŃiei, fiind necesară suplimentarea cu cel puŃin
170 de posturi. În prezent agenŃia are responsabilitatea de a absorbi aprox. 10 miliarde de Euro
funcŃionând cu un număr de 1453 de persoane, în condiŃiile în care pentru absorbŃia a 1,5 miliarde
de Euro, (în cazul programului SAPARD) a funcŃionat cu acelaşi număr de personal angajat.
Reprezentantul AGROSTAR, domnul Nicolae Ştefan, a susŃinut faptul că APDRP ar trebui să aibă
un număr mai mare de specialişti angajaŃi, care să fie remuneraŃi pe măsura responsabilităŃilor pe
care le deŃin în absorbŃia fondurilor europene, solicitând sprijinul domnului ministru Valeriu
Tabără, în acest sens.
Domnul ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale a precizat că problemele APDRP-ului îi sunt
cunoscute, şi că se fac demersuri în acest sens, fiind aprobat de curând în cadrul sedinŃei de Guvern
din data de 16 iunie 2011, un memorandum prin care vor fi scoase la concurs 31 de posturi vacante
din cadrul instituŃiei.

5. Informare privind propunerile de modificare a Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală
2007-2013
Doamna director general Cornelia Mihai a prezentat propunerile de modificare a PNDR, solicitând
observaŃii şi propuneri din partea membrilor CM asupra acestora. Ulterior, după stabilirea formei
finale, propunerile de modificare vor fi transmise în procedură scrisă membrilor CM spre aprobare,
după care, oficial prin SFC, Comisiei Europene.
În prezent, se aşteaptă aprobarea Comisiei Europene, pentru o altă modificare solicitată de
România, respectiv versiunea a VI-a a PNDR, ce conŃine în principal modificări referitoare la
componenta de irigaŃii a măsurii 125 şi acordarea de avansuri pentru funcŃionarea GAL-urilor.
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Propunerile de modificare prezentate membrilor Comitetului de Monitorizare au fost următoarele:
a) Realocări în cadrul Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală
Primele propuneri de modificare se referă la realocarea de fonduri de la măsuri cu o absorbŃie
redusă pentru care beneficiarii nu au manifestat un interes major, către măsuri care au un grad de
absorbŃie ridicat sau către noi măsuri ce urmează a fi introduse în program.
În acest sens, vor fi realocate 875,21 milioane Euro, din care 702,49 milioane Euro alocare
FEADR, de la măsurile 111, 142, 143, 221, 511 şi 611 către:
- Măsura 121 „Modernizarea exploataŃiilor agricole”, în vederea lansării unei noi sesiuni de
depunere ca urmare a numeroaselor solictări din partea beneficiarilor;
- Noi măsuri din cadrul programului, respectiv măsura 215 „ Bunăstarea animalelor” şi măsura 223
„Prima împădurire a terenurilor neagricole;
- 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, în vederea lansării unei noi
sesiuni de depunere ca urmare a numeroaselor solicitări din partea beneficiarilor.
De asemenea, o parte dintre aceste fonduri vor fi realocate către Axa Leader în vederea organizării
unei noi sesiuni de selecŃie a Grupurilor de AcŃiune Locală, şi către noua schemă de creditare.
b) Introducerea măsurii 215 „Bunăstarea animalelor”, pentru continuarea sprijinului acordat
din fonduri naŃionale sectorului zootehnic, conform angajamentelor asumate de România faŃă de
Fondul Monetar InternaŃional.
Prin acestă nouă măsură se are în vedere îmbunătăŃirea mediului şi a spaŃiului rural prin:
 asigurarea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în cadrul fermelor
zootehnice,
 acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri rezultate în urma
îmbunătăŃirii condiŃiilor de mediu şi de bunăstare a animalelor, în cadrul
angajamentelor asumate voluntar pentru depăşirea standardelor minime obligatorii.
c) Introducerea măsurii 223 „Prima împădurire a terenurilor neagricole”, care va asigura, prin
complementaritatea acŃiunilor cu Măsura 221, din perspectiva terenurilor vizate de împădurire,
atingerea obiectivelor de mediu stabilite în cadrul Axei 2, prin promovarea managementului durabil
al terenurilor agricole şi forestiere.
d) Introducerea unui sistem de creditare cu finanŃare din PNDR pentru beneficiarii măsurilor
121, 123, 312 şi 313 întrucât, în contextul actual al implementării Programului şi având în vedere
experienŃa acumulată de către autorităŃile publice şi beneficiari în gestionarea fondurilor europene,
precum şi nevoia de susŃinere în vederea dezvoltării mediului rural ajustările propuse în cadrul
PNDR ar permite o utilizare eficientă a fondurilor şi, totodată, realizarea obiectivelor stabilite în
Program. Totodată, modificarea va conduce la crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea
posibilităŃilor actuale de dezvoltare economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri
prin îmbunătăŃirea accesului beneficiarilor PNDR la finanŃare.
e) Modificarea procedurii de selecŃie pentru a permite o gestionare eficientă a fondurilor
disponibilizate după lansarea ultimei sesiuni de depunere a proiectelor, ce permite finanŃarea
proiectelor supuse procesului de evaluare şi selecŃie, declarate eligibile şi care întrunesc punctajul
minim stabilit, dar care nu s-au încadrat în alocarea aferenta ultimei sesiuni de depunere.
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f) Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” - Completarea nivelului de pregatire profesionala a
solicitantilor eligibili – extinderea şi la “absolvent de liceu sau de şcoală profesionala/şcoală de
arte si meserii care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de
formare de minim 150 de ore în domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil agricol”.
De asemenea, se doreşte creşterea nivelului primei de instalare la 12.000 Euro pentru o exploataŃie
agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune la 4.000 Euro/1 UDE dar
nu mai mult de 40.000 Euro/exploataŃie, pentru a da posibilitatea tinerilor agricultori să îşi
achiziŃioneze utilaje agricole performante care vor determina o creştere semnificativă a dimensiunii
economice a fermei şi obŃinerea unor produse agricole competitive pe piaŃă.
g) Măsura 121 „Modernizarea exploataŃiilor agricole” – suplimentarea alocării financiare a
măsurii concomitent cu reducerea valorii maxime eligibile a proiectului, pentru sectorul
vegetal, ca urmare a recomandărilor evaluatorului independent care a realizat Evaluarea
Intermediară a PNDR. Scopul acestor modificări îl reprezintă pe de o parte, încurajarea
beneficiarilor în a-şi dimensiona investiŃiile la o capacitate economico-financiară şi tehnică reală,
iar pe de altă parte, adaptarea execuŃiei măsurii la programarea iniŃială.
Totodată, în cazul măsurii 121 se doreşte renunŃarea la detalierea sectoarelor prioritare (pentru
bovine şi porcine) cu enunŃarea speciei şi nu a categoriei de producŃie, pentru a stimula depunerea
de proiecte mai bine adaptate nevoilor reale de modernizare a exploataŃiilor.
La criteriul de selecŃie privind sectoarele prioritare de la sectorul vegetal se propune eliminarea
valorii procentelor pentru investiŃiile în sistemele de irigaŃii, pentru a da posibilitatea solicitanŃilor
să realizeze o mai bună echilibrare a investiŃiilor în cadrul proiectului şi să realizeze investiŃii în
instalaŃii de irigat în funcŃie de specificul exploataŃiei, culturii şi necesarului de apă.
De asemenea, se va diminua valoarea maximă eligibilă a sprijinului public nerambursabil de la
800.000 Euro la 400.000 Euro pentru proiectele din sectorul vegetal, fapt ce va determina creşterea
numărului de beneficiari având în vedere datele analizei ultimei sesiuni din anul 2010, fapt ce va
conduce la o îmbunătăŃire a indicatorului „număr de exploataŃii care primesc sprijin pentru
investiŃii”.
h) Modificarea datelor pentru care standardele (nitraŃi şi lapte) devin obligatorii
Se va modifica data la care standardul devine obligatoriu şi în acelaşi timp data la care se încheie
perioada de graŃie pentru standardul nr. 1 (Directiva nitrati) şi nr. 4 (Standardele privind laptele
crud) la măsura 121 şi a standardelor nr. 1 şi nr. 3 (Standardele generale de igiena produselor
alimentare si standarde specifice pentru alimente de origine animala) din Anexa – Descrierea
standardelor comunitare în vigoare din cadrul măsurii 123.
i) Introducerea unor noi pachete în cadrul măsurii 214 “PlăŃi de agro-mediu”, cu obiective
targetate pe conservarea biodiversităŃii (protecŃia unor specii de animale sălbatice sau a unor
habitate prioritare) care să vizeze zone neeligibile în prezent pentru plăŃi de agro-mediu sau unele
categorii de terenuri agricole care nu sunt eligibile în prezent în cadrul pachetelor existente în
scopul asigurării atingerea obiectivelor privind conservarea biodiversităŃii, ca obiective specifice ale
Axei 2, propuse prin Planul National Strategic şi Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală. Astfel,
vor fi introduse două pachete noi, respectiv menŃinerea pajiştilor importante pentru fluturi şi
menŃinerea terenurilor arabile importante ca zonă de hrănire pentru Branta ruficollis.
Totodată, fişa măsurii va fi modificată pentru a înlesni absorbŃia de fonduri europene, prin:
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Combinarea pachetelor culturi verzi (P4) şi agricultură ecologică
Extinderea zonelor eligibile pentru pachetul 3 – noi UAT
Extinderea suprafeŃelor eligibile în cadrul pachetului 1 şi pachetului 2 al Măsurii 214 –
livezi.

j) Măsura 221 “Prima împădurire a terenurilor agricole” – în cadrul acestei măsuri se vor face
următoarele modificări în vederea creşterii suprafeŃei împădurite:
•
•
•

Eliminarea condiŃiei privind raportul dintre distanŃa cea mai mare şi cea mai mică a
extremelor perimetrului parcelei agricole care va fi împădurită în cadrul măsurii;
Excluderea pajiştilor naturale permanente din categoria terenurilor eligibile;
Includerea persoanelor fizice autorizate pentru proiectarea lucrărilor de îmbunătăŃiri
funciare în domeniul silvic.

k) Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” şi măsura 313
„Încurajarea activităŃilor turistice” creşterea intensităŃii sprijinului acordat beneficiarilor
acestor măsuri până la 90%, ca urmare a recomandărilor formulate în raportul privind evaluarea
intermediară a PNDR, pentru a impulsiona dezvoltarea investiŃiilor realizate în cadrul acestor
măsuri. În condiŃiile crizei economice şi financiare actuale, modificarea va contribui la creşterea
accesibilităŃii potenŃialilor beneficiari la sprijinul prin PNDR, în special a solicitanŃilor care nu
dispun de resurse financiare sau dispun de resurse financiare insuficiente pentru a asigura
cofinanŃarea.
l) Măsura 312 - Modificarea criteriului de selecŃie privind prioritizarea serviciilor sanitar
veterinare şi extinderea acestuia şi la serviciile medicale. Prin modificarea propusă se urmăreşte
atragerea tinerilor specialişti ce oferă servicii medicale populaŃiei rurale, precum şi crearea
condiŃiilor necesare prestării unui serviciu de calitate.
m) Măsura 312 - Modificarea criteriului de selecŃie privind micro-întreprinderile nou
înfiinŃate în vederea prioritizării activităŃilor non-agricole productive. Este nevoie de
încurajarea proceselor şi activităŃilor care valorifică mai bine resursele locale, care utilizează un
volum redus de resurse materiale şi energetice, dar care generează în schimb o valoare adăugată
mare.
n) Măsura 313 - Prioritizarea activităŃilor recreaŃionale în cadrul măsurii 313 va contribui la
completarea ofertei turistice existente în ceea ce priveşte capacitatea de cazare, oferind turiştilor
posibilităŃi variate de petrecere a timpului liber.
o) Modificarea precizărilor din Capitolul 11 referitoare la depunerea cererilor de plată în
cadrul axei 2
Simplificarea procedurii de depunere a cererilor de plată pentru măsurile 211, 212 şi 214 şi
eficientizarea controalelor şi verificărilor se va realiza prin următoarele:
•

•

Corelarea procedurii aplicate pentru Pilonul I al PAC cu procedura de gestionare a cererilor
de plată depuse pentru măsurile Pilonului 2 (aplicaŃiile sunt comune pentru toate schemele,
fiind incluse în formularul cererii unice de plată pe suprafaŃă);
Gestionarea la acelaşi nivel a cererilor de plată pentru scheme care vizează aceleaşi
suprafeŃe agricole şi aceeaşi beneficiari.
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p) Măsura 511 “AsistenŃă tehnică” - Includerea în categoria cheltuielilor directe eligibile a
costurilor de întreŃinere şi funcŃionare aferente autoturismelor APDRP.
După prezentarea făcută de doamna director general Cornelia Mihai, domnul secretar de stat, Barna
Tanczos a invitat participanŃii la o sesiune de discuŃii, întrebări şi propuneri în ceea ce priveşte
propunerile de modificare a PNDR.
În acest sens, domnul Petre Călin Mocanu, din partea OrganizaŃiei NaŃionale Interprofesionale
Vitivinicole, a dorit să ştie dacă în cadrul măsurii 313, degustarea de vinuri şi drumul cramelor intră
în componenta de agroturism. Doamna director general Cornelia Mihai a precizat că degustarea de
vinuri este eligibilă în cadrul măsurii 313, însă în funcŃie de specificul investiŃiei, trebuie stabilit în
ce componentă a acestei măsuri poate fi încadrată. Totodată, drumurile tematice sunt eligibile pe
măsura 313, în cadrul componentei de informare şi promovare turistică şi nu pe componenta de
agroturism.
Doamna Nicoleta Marinescu, reprezentanta Sindicatului Crescătorilor de Taurine a făcut
următoarele propuneri:
Introducerea unei submăsuri în cadrul măsurii 143, prin care să fie finanŃate acŃiunile de
dezvoltare a organizaŃiilor sau asociaŃiilor profesionale, în prezent organizaŃiile
întâmpinând probleme la înfiinŃarea Registrului de Rasă.
Doamna Cornelia Mihai a menŃionat faptul că, conform PNDR, prin măsura 143 poate fi acordată
consultanŃă doar pentru fermieri, şi nu pentru înfiinŃarea organizaŃiilor sau asociaŃiilor.
De asemenea, domnul director general Cătălin Roger Manea a precizat că în conformitate cu HG
207/2011, document elaborat în colaborare cu mai multe organizaŃii reprezentative pentru sectorul
bovine, fermierii pot beneficia de ajutoare de stat pentru înfiinŃarea CărŃii de rasă, respectiv
Registrului Raselor, şi totodată pentru determinarea calităŃii genetice.
•

În cadrul măsurii 121, membrii asociaŃiilor profesionale ar trebui să fie punctaŃi în cadrul
criteriilor de selecŃie;
Formele asociative nu pot beneficia de punctaj suplimentar în cadrul criteriilor de selecŃie, decât
dacă au scop productiv sau au scop de comercializare, de facilitate a accesului pe piaŃă a fermierului
(în acest sens fiind înfiinŃate OIPA), a menŃionat doamna director general a AM, Cornelia Mihai.
•

Totodată, reprezentantul APRIL, în speŃă doamna Mariana Popovici, a dorit să ştie dacă s-a
prelungit derogarea privind utilizarea laptelui crud de vacă calitate standard până la data de
31.12.2014, având în vedere ca la finele anului 2011 expiră perioada de graŃie iar în propunerile de
modificare prezentate de domna director general Cornelia Mihai, data de 31.12.2014 este prezentată
ca fiind data de la care standardul devine obligatoriu. La această întrebare, răspunsul doamnei
director general a fost afirmativ, menŃionând că propunerile de modificare au fost făcute în baza
recomandărilor primite de la Comisia Europeană.
În privinŃa propunerii de introducere a unei sistem de creditare, doamna Veronica Toncea, cu
mandat din partea AsociaŃiei Române a Băncilor, a Ńinut să precizeze că ARB susŃine această
iniŃiativă, oferindu-şi disponibilitatea de a veni în ajutorul AutorităŃii de Management prin
solicitarea unui punct de vedere în acest sens, băncilor comerciale. De asemenea, ARB propune ca
în cadrul schemei de creditare, comisionul de management să se aplice ca o medie anuală de 2%, şi
nu 2% pentru întreaga perioadă de implementare, deoarece în sens contrar, băncile nu vor putea
suporta costurile ocazionate de derularea unui astfel de mecanism.
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6. Prezentarea şi aprobarea Raportului Anual de Progrese privind implementarea PNDR în anul
2010
Doamna director Georgiana Preda a prezentat Raportul Anual de Progrese privind implementarea
PNDR în anul 2010.
Raportul anual de progrese privind implementarea PNDR în anul 2010 a fost elaborat în
conformitate cu prevederile art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR). Conform prevederilor europene, Raportul Anual de progrese aprobat de către membrii
Comitetului de Monitorizare trebuie transmis Comisiei Europene până la data de 30 iunie 2011.
Raportul prezentat acoperă perioada de implementare 1 ianuarie – 31 decembrie 2010 şi a fost
elaborat de către Autoritatea de Management pentru PNDR împreună cu instituŃiile implicate în
implementarea programului. Acesta cuprinde următoarele 7 capitole:
• Modificări ale condiŃiilor generale
• Progresul Programului în raport cu obiectivele stabilite pe baza indicatorilor de realizare şi
de rezultat
• ExecuŃia financiară a Programului
• Rezumat al acŃiunilor de evaluare in itinere
• ActivităŃile desfăşurate de instituŃiile implicate în managementul implementării PNDR
• DeclaraŃie privind respectarea politicilor comunitare
• Reutilizarea ajutoarelor recuperate
Prezentarea Raportului a urmărit descrierea modificărilor care au avut loc la nivel instituŃional şi la
nivelul politicii naŃionale, evoluŃia implementării Programului în anul 2010 (măsuri noi lansate,
sesiuni de depunere a proiectelor, numărul de proiecte depuse, selectate, contractate şi valoarea
plăŃilor efectuate, lansarea Schemelor de garantare), evoluŃia comparativă a implementării
Programului în anii 2008, 2009 şi 2010 (numărul de proiecte depuse, selectate şi contractate precum
şi valoarea proiectelor depuse, selectate şi contractate) şi prezentarea celor două modificări ale
PNDR aprobate în luna august 2010, respectiv mai 2011 pentru propunerea de modificare înaintată
Comisiei Europene în octombrie 2010.
Pentru anul 2010, evoluŃia implementării Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală se prezintă
astfel:
• 12 sesiuni de depunere a proiectelor pentru 8 măsuri cu o valoare alocată de 1.137,3 mil
euro,
• lansarea a 3 noi măsuri – 125 „ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 221 „Prima împădurire a terenurilor
agricole” şi Schema de ajutor de stat N578/2009 „Stimularea dezvoltării regionale prin
realizarea de investiŃii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea
obŃinerii de produse neagricole” aferentă măsurii 123,
• sesiunea de depunere a Planurilor de Dezvoltare Locală în vederea selecŃiei Grupurilor de
AcŃiune Locală,
• număr de proiecte depuse – 37.928,
• număr de proiecte selectate – 18.788,
• număr de proiecte contractate 15.142,
• plăŃi efectuate în valoare de 1.046,8 mil euro.
• lansarea Schemelor de garantare pentru măsurile de investiŃii 121, 123, 312 şi 313.
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Domnul Secretar de Stat Barna Tanczos a supus aprobării membrilor Comitetului de Monitorizare,
Raportul Anual de Progrese privind implementarea PNDR în anul 2010.
Raportul Anual de Progrese privind implementarea PNDR în anul 2010 a fost aprobat cu
majoritatea voturilor celor prezenŃi, un singur membru al Comitetului de Monitorizare
abŃinându-se.
7. Stabilirea datei următoarei reuniuni
În urma consultării membrilor, următoarea reuniune a Comitetului de Monitorizare a fost stabilită
pentru data de 23 noiembrie 2011.
Prezenta Minută a fost aprobată de către membrii Comitetului de Monitorizare, în procedură
scrisă, în data de 21 iulie 2011 în conformitate cu art. 13 din Regulamentul de organizare şi
funcŃionare al Comitetului de Monitorizare pentru Programul NaŃional de Dezvoltare
Rurală.
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