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introduCere

Această broşură a fost elaborată în cadrul proiectului Politici agricole şi rurale: 
standarde de dezvoltare, implementat de Asociaţia ProRuralInvest din Moldova în 
parteneriat cu Centrul de Consultanţă Agricolă Kujawsko-Pomorski din Minikowo 
(KPODR) din Polonia, cu sprijinul financiar al Programului Est Est Fără Frontiere 
(EEFF) al Fundaţiei Soros-Moldova. 

Scopul proiectului a fost de a facilita transferul de expertiză şi cunoştinţe acumu-
late de Polonia în procesul de transformare a agriculturii şi preluarea experienţei 
în implementarea standardelor de aderare la UE în sectorul agricol şi cel rural – 
unul dintre principalele subiecte care urmează a fi abordate de Moldova în proce-
sul de ajustare la standardele UE. 

Principalele activităţi ale proiectului au constat în organizarea unei vizite de stu-
diu în Polonia (decembrie 2012), în cadrul căreia experţii din Moldova au avut o 
serie de întâlniri cu factorii de decizie, experţii şi reprezentanţii ONG-urilor active 
în domeniu, având posibilitatea de a se familiariza cu situaţia actuală a sectorului 
agricol şi impactul dezvoltării rurale în Polonia. 

Etapă a doua a proiectului a prevăzut desfăşurarea vizitei de studiu în Moldova în 
martie 2013, în cadrul căreia experţii invitaţi din Polonia, Bulgaria, Ungaria şi Ro-
mânia au avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor centrale şi locale 
din Moldova şi experţii în domeniu şi au participat la vizite de studiu la incubato-
rul de afaceri din Ştefan-Vodă şi producători locali. Masa Rotundă desfăşurată la 
Chişinău la finele proiectului cu genericul Politici agricole şi rurale: standarde euro-
pene de dezvoltare, a oferit posibilitatea unui public mai larg să se familiarizeze cu 
succesele şi dificultăţile întâmpinate de Polonia, Bulgaria, România şi Ungaria în 
procesul de transformare a agriculturii în perioada de pre-aderare şi modalităţile 
de implementare a politicilor de dezvoltare rurală după aderare.
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Proiectul a finalizat cu elaborarea şi publicarea acestei broşuri, care cuprinde pre-
zentările experţilor internaţionali şi locali susţinute în cadrul mesei rotunde, fiind 
puse în evidenţă lecţiile învăţate de noile state-membre ale UE în domeniul dez-
voltării agricole şi rurale, precum şi recomandările adresate factorilor de decizie 
implicaţi în procesul de transformare a agriculturii - un sector de importanţă vitală 
pentru economia Republicii Moldova.

Aducem mulţumiri experţilor pentru contribuţia  şi implicarea lor personală, fără 
de care nu ar fi fost posibilă publicarea acestei broşuri: Dr. Attila Jambor, Ungaria; 
Roman Sass, Polonia şi Dr. Vladislav Popov, Bulgaria. În mod special, mulţumim 
Centrului KPODR din Minikowo – partenerul nostru principal în acest proiect, pre-
cum şi finanţatorilor proiectului – Programului EEFF al Fundaţiei Soros-Moldova şi 
al Fundaţiei Stefan Batory din Polonia.

Echipa de implementare
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experienţa ue în 
susţinerea reformei 
dezvoltării agriCole şi 
rurale

1.1 Politica Agricolă Comună 

Politica Agricolă Comună (PAC) constituie 
una din cele mai vechi politici din Uniu-
nea Europeană, fiind profund înrădăcinată 
în proiectul integrării europene. Datorită 
contextului de lungă durată al PAC, aceas-
ta mai este şi una din politicile care a fost 
supusă unui număr mare de reforme, mai 
cu seamă pe parcursul ultimului deceniu 
şi jumătate, atunci când s-a confruntat cu 
un set de provocări, unele dintre care au fost unice, altele imprevizibile – ceea ce 
a determinat UE să facă o alegere strategică pentru viitorul de lungă durată al 
domeniului  agricol şi rural. Pentru a propune  o abordare efectivă în vederea 
soluţionării acestor provocări, PAC urmează să opereze într-un context de poli-
tici economice solide şi finanţe publice durabile, care să contribuie la realizarea 
obiectivelor Uniunii.

1.2 Viitorul Politicii Agricole Comune şi implicaţiile acesteia pentru 
Moldova

În prezent, Politica Agricolă Comună (PAC) este supusă dezbaterilor pentru a face 
faţă provocărilor cu care se confruntă, dar şi pentru a se pregăti de următoarea 
perioadă de finanțare multianuală. Scopul acestui rezumat este de a evidenţia 
principalele elemente ale dezbaterii şi a identifica implicaţiile pentru Moldova.

De la bun început, trebuie menţionat faptul că dezbaterile pe marginea PAC sunt 
prezentate într-un context economic şi politic complex, ţinându-se cont de di-

i
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verşi factori instituţionali, care urmează să fie luaţi în considerare la determinarea 
viitorului PAC. Astfel de factori, inter alia, includ implementarea Strategiei „Euro-
pa 2020”, hotărârile cu privire la noul buget UE (MFF), poziţiile deja exprimate de 
Consiliu şi Parlament, un posibil nou acord agricol la Runda Doha OMC şi un nou 
protocol cu privire la schimbările climatice care să înlocuiască Protocolul de la 
Kyoto.

Prima comunicare a Comisiei Europene cu privire la viitoarea PAC (18 noiembrie 
2010) identifică trei provocări (securitatea alimentară, mediul ambiant şi schim-
bările climatice,  balanţa teritorială) şi trei obiective (producţie alimentară viabilă, 
managementul durabil al resurselor naturale şi acţiuni climatice, precum şi dez-
voltare teritorială echilibrată). Aceste provocări şi obiective se potrivesc perfect 
cadrului clasic de probleme economice, sociale şi de mediu. Prima comunicare a 
fost urmată de o a două, mai detaliată, în octombrie 2011, conținând şi propuneri 
legislative într-un cadru complex de politici. Câţiva actori cointeresaţi au pus în 
discuţie aceste propuneri în 2012, oferind contribuţii pentru expresiile recente de 
interes din partea Consiliului European şi Parlamentului. Dezbaterea pe o platfor-
mă „tripartită” mai este încă în derulare cu cele trei organe europene principale 
(Comisia, Consiliul şi Parlamentul) cu scopul de a parveni cu o hotărâre finală la fi-
nele Preşedinției irlandeze (30 iunie 2013). Ceea ce pare destul de sigur este faptul 
că bugetul pentru agricultură va fi redus, menţinând cota înaltă de plăţi directe în 
Compartimentul 2 (Conservarea şi managementul resurselor naturale).

În ceea ce priveşte schimbările propuse, una din principalele probleme rezidă în 
ecologizarea sistemului de plăţi directe. Se pare că sistemul prezent de plăţi directe 
va fi separat într-o plată de bază în sumă forfetară, disponibilă pentru toţi fermierii 
şi un şir de plăţi adiţionale (o componentă verde, o componentă de „constrângeri 
naturale”, o schemă pentru micii fermieri şi o schemă de suport cuplat voluntar 
limitat), care nu vor fi disponibile pentru toţi. Drepturile deţinute în prezent sub 
egida schemelor SPS şi SAPS vor fi abolite şi înlocuite cu o nouă schemă a plăţii de 
bază începând cu anul 2014, care se va baza doar pe modelul regional cu un nivel 
uniform de plăţi în cadrul fiecărei regiuni. Pentru a deveni eligibil în componenta 
de ecologizare (30% din plafonul naţional anual) sunt necesare  trei condiţii: (1) 
cultivarea pe terenuri arabile trebuie să consiste din cel puţin trei culturi diferite 
simultan (şi nu secvenţial), (2) păşunile permanente trebuie să fie menţinute la 
nivelul anului 2014 din exploataţia agricolă individuală şi (3) fermierii trebuie să 
devoteze 7% din suprafaţa lor eligibilă, excluzând păşunile permanente, scopuri-
lor ecologice (de ex. pârloagele, fâşiile de protecţie şi zonele împădurite). Pentru 
a evidenţia importanţa ecologizării oferta solicită fiecărui fermier, care doreşte să 
primească o plată de bază, să se înscrie în schema de plăţi ecologice, creând o 
supra-ecocondiţionalitate, deoarece fermierul urmează să întrunească şi aceste 
extra-solicitări, dacă doreşte să rămână eligibil chiar şi pentru plata de bază.

În ceea ce priveşte schimbările din dezvoltarea rurală cea mai inovaţională pro-
punere pentru viitoarea PAC este introducerea unui Cadru strategic comun (CSC), 
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pentru a îmbunătăţi coordonarea fondurilor ce ţin de domeniul rural. Din aces-
te considerente se pare că Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR), Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (EMFF), Fondurile 
structurale şi Fondurile de coeziune vor fi administrate sub o umbrelă comună 
şi vor fi transpuse în Contractele de parteneriat la nivel naţional. Priorităţile  în 
dezvoltarea rurală mai vizează câteva schimbări şi şase priorităţi noi: 1. stimularea 
transferului de cunoştinţe şi inovaţii în domeniul agriculturii, rural şi forestier; 2. 
consolidarea competitivităţii tuturor tipurilor de viabilitate agricolă şi a exploata-
ţiilor agricole; 3. promovarea organizării lanţului alimentar şi managementul ris-
curilor în domeniul agricol; 4. restabilirea, conservarea şi fortificarea ecosisteme-
lor dependente de agricultură şi silvicultură; 5. promovarea eficienţei resurselor şi 
susţinerea transferului către o economie rezistentă la schimbările climatice şi cu 
nivel redus de carbon în domeniul agricol, alimentar şi forestier; 6. promovarea in-
cluziunii sociale, reducerii sărăciei şi dezvoltării economice în zonele rurale – toate 
acestea sunt propuse pentru a înlocui axele curente 3+1. Propunerile adiţionale 
mai includ şi introducerea unor criterii noi de alocare pentru fondurile din Pilonul 
2, simplificarea în continuare a măsurilor susţinute, introducerea Parteneriatelor 
Europene Inovaţionale (PEI) şi a unor reguli noi de monitorizare şi implementare. 

O serie de probleme deja au fost supuse unor dezbateri aprinse sub egida noului 
cadru prezentat mai sus. În primul rând, din punct de vedere teoretic, este contes-
tabil faptul dacă eventual va fi nevoie de plăţi directe. Aceste plăţi sunt ineficiente 
din cauza unui şir de motive, iar sistemul curent este o amestecătură de suport la 
venit, compensaţie pentru reducerile de preţ acordate anterior şi plăţi standard 
pentru managementul de mediu prin eco-condiționalitate. Acestea au creat un 
sistem disproporţionat în cadrul Europei în baza drepturilor istorice şi, pentru 
moment, acesta devine din ce în ce mai anacronic. Totuşi, în loc de a le reduce 
treptat, Comisia a propus să le coreleze cu acordarea de bunuri publice prin inter-
mediul ecologizării Pilonului 1. Ceea ce se neglijează este faptul că plăţile directe 
şi bunurile publice nu au nimic în comun din punct de vedere teoretic – nu există 
niciun motiv de a crede că valoarea curentă a plăţilor directe are vreo legătură cu 
valoarea bunurilor publice la nivel de exploataţie agricolă. 

Cel de-al doilea subiect abordat se referă la cazul când dezvoltarea rurală ar trebui 
să facă parte din politica agricolă sau politica de coeziune. Deja timp îndelungat 
există opinii precum că cheltuielile pentru dezvoltarea rurală ar trebui să fie sepa-
rate de PAC şi să devină o parte integră a cheltuielilor regionale, deşi subiectul dat 
mai este încă sub semnul întrebării. 

În al treilea rând, o problemă interdisciplinară ţine de faptul dacă pe viitor va exis-
ta o finanțare dublă pentru ecologizare. Conform propunerii curente, acest fapt s-ar 
putea adeveri, deoarece ecologizarea devine o parte a primului pilon, pe când pro-
blemele agro-ambientale rămân în al doilea pilon, astfel fermierii fiind compensați 
de două ori pentru aceleaşi activităţi adecvate mediului. Pe lângă problemele date, 
mai sunt abordate şi detalii minore ce ţin de propunerile Comisiei.  
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Toate cele expuse mai sus au implicaţii diverse asupra Moldovei. În primul rând, 
trebuie de recunoscut faptul că răspunsul UE faţă de securitatea alimentară glo-
bală este limitat. Agricultura pare să rămână în Europa mai mult o politică so-
cial-ambientală decât o politică care să se concentreze pe productivitatea şi 
modernizarea agricolă. Acest fapt ar putea fi o şansă pentru Moldova de a spori 
competitivitatea agricolă şi de a se axa pe producerea agricolă efectivă pe ter-
men lung. În prezent este deosebit de important de a selecta măsuri concrete. Pe 
de altă parte, preţurile excesive şi subvenţiile pentru terenuri sunt ineficiente pe 
termen lung, fapt demonstrat de experienţa multor state membre noi. Pe lângă 
aceasta mai sunt necesare acţiuni/programe speciale pentru Pilonul 2, pentru a 
ajuta zonele rurale să se axeze pe necesităţile lor locale. 

Agricultura pare să rămână în Europa mai mult o politică social-ambien-
tală decât o politică care să se concentreze pe productivitatea şi moderniza-
rea agricolă. Acest fapt ar putea fi o şansă pentru Moldova de a spori compe-
titivitatea agricolă şi de a se axa pe producerea agricolă efectivă pe termen 
lung. În prezent este deosebit de important de a selecta măsuri concrete. Pe 
de altă parte, preţurile excesive şi subvenţiile pentru terenuri sunt ineficien-
te pe termen lung, fapt demonstrat de experienţa multor state membre noi. 
Pe lângă aceasta, mai sunt necesare acţiuni/programe speciale pentru Pilo-
nul 2, pentru a ajuta zonele rurale 

În al doilea rând, unul din cele mai importante domenii pe care sectorul 
agroalimentar din Moldova ar trebui să-l abordeze pe viitor este întrunirea 
cerinţelor internaţionale cu privire la calitate şi siguranţa alimentară, drept o 
precondiţie pentru competitivitate. Deficienţele identificate în sistemul de 
gestionare a siguranţei alimentare în ţară sunt printre cele mai grave impedimente 
pentru o prezenţă mai competitivă a produselor agricole moldoveneşti pe 
pieţele internaţionale, fiind de asemenea de o relevanţă înaltă şi în contextul 
consideraţiunilor de sănătate publică pe plan intern. Ar fi nevoie de elaborat o 
abordare strategică „de la fermă până la consumator”, în cadrul căreia principiile de 
siguranţă alimentară ar putea fi asigurate şi verificate pe tot parcursul lanţului de 
aprovizionare, inclusiv la nivel de producere, procesare, depozitare, transportare 
şi distribuţie. În această ordine de idei este nevoie de o coordonare mai bună a 
lanţului de aprovizionare împreună cu regulamente perfecţionate şi certificare 
mai bună a siguranţei alimentare. Întrunirea cerinţelor internaţionale cu privire 
la siguranţa şi calitatea alimentară ar trebui să devină o precondiţie pentru orice 
program de suport în domeniu. 

Unul din cele mai importante domenii pe care sectorul agroalimentar din 
Moldova ar trebui să-l abordeze pe viitor este întrunirea cerinţelor internaţi-
onale cu privire la calitate şi siguranţa alimentară, drept o precondiţie pen-
tru competitivitate.



Pol i t ic i  agr ico le  ş i  rura le :  s tandarde de dez vol tare
Exper ienţe  europene pentru  Republ ica  Moldova

10

În al treilea rând, ar trebui soluţionate dezbaterile tradiţionale cu privire la 
exploataţiile agricole mici şi mari. Sectorul agricol din Moldova constă în prezent 
din două subsectoare majore: sectorul corporativ, care cuprinde întreprinderi 
mari şi sectorul individual, care include gospodăriile ţărăneşti şi terenurile 
gospodăriilor individuale (proprietate privată). Pe de altă parte, gospodăriile 
mici, care sunt mai cu seamă de subzistenţă sau semi-subzistenţă, produc pentru 
propriul lor consum, astfel există un surplus limitat de culturi de valoare adăugată 
înaltă şi cu utilizare intensivă de forţe de muncă (fructe, nuci, struguri, legume, 
cartofi) care sunt comercializate pe larg pentru numerar. Întreprinderile mari 
sunt specializate în producerea culturilor de valoare redusă (cum ar fi cerealele, 
seminţele oleaginoase, sfecla de zahăr) şi angajează puţine braţe de muncă din 
cauza nivelului înalt de mecanizare al operaţiunilor ce ţin de activitatea agricolă. 
Este clar că ambele sunt importante pe viitor, însă  este nevoie de politici diferite 
pentru exploataţiile agricole mici şi mari. Consolidarea terenurilor este de o 
importanţă enormă, deoarece structurile de terenuri fragmentate, în general, 
sunt împotriva competitivităţii şi productivităţii agricole. 

Ar trebui soluţionate dezbaterile tradiţionale cu privire la exploataţiile 
agricole mici şi mari.

În al patrulea rând, trebuie de ţinut cont de faptul că PAC nu este o nirvana financi-
ară. După cum ne demonstrează exemplul noilor state membre, odată cu piaţa co-
mună vor fi aplicate şi presiuni mai mari. Calitatea de membru al UE va oferi Moldo-
vei şi calitatea de membru al unei pieţi mari, suficient de competitivă. Pe de o parte, 
această piaţă oferă oportunităţi fantastice pentru agricultura moldovenească, pe 
de altă parte, Moldova se va confrunta cu o competiţie sporită pe piaţa sa internă. 
În noile state membre această situaţie s-a datorat emergenţei rapide a lanţurilor 
alimentare coordonate pe verticală, inclusiv hipermarketurile, supermarketurile şi 
companiile multinaţionale de agroprocesare cu sisteme regionale de achiziţie, ast-
fel creând condiţii noi şi mult mai competitive pentru producători şi consumatori; 
cota de piaţă a produselor de origine străină a sporit semnificativ. Din cauza com-
petiţiei rigide de preţuri anume consumatorii erau, de obicei, beneficiarii acestor 
schimbări, pe când producătorii n-au putut să se ajusteze şi să facă faţă practicilor 
de afaceri utilizate de marele lanţuri, care, ocazional, nici nu sunt pe deplin corecte. 
Sistemele de achiziţii ale lanţurilor majore, concentrate şi răspândite în întreaga Eu-
ropă, creează cerinţe înalte pentru furnizori şi impun şi presiuni puternice de preţ. 

Pe de o parte, această piaţă oferă oportunităţi fantastice pentru agricul-
tura moldovenească; pe de altă parte, Moldova se va confrunta cu o compe-
tiţie sporită pe piaţa sa internă.

Nu în ultimul rând, lecţiile însuşite pe seama aderărilor anterioare sugerează că 
ţările bine pregătite au o performanţă mai bună. Pentru ca Moldova să profite la 
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maximum de PAC şi politicile conexe este nevoie de a dezvolta contextul insti-
tuţional, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Mai mult ca atât, este 
într-adevăr nevoie de un document strategic pentru sectorul dezvoltării agricole 
şi rurale în Moldova pe termen lung, care să ofere îndrumări şi principii, cât şi 
conceptul bugetar pentru dezvoltarea sectorului. Cu cât mai urgent va fi elabo-
rată strategia dată, cu atât mai bine va fi pregătită agricultura moldovenească de 
aderarea la UE. 

Pentru ca Moldova să profite la maximum de PAC şi politicile conexe este 
nevoie de a dezvolta contextul instituţional, atât din punct de vedere canti-
tativ, cât şi calitativ.

1.3 Suportul acordat de UE ţărilor-terţe pentru dezvoltarea agroali-
mentară 

Asistenţa financiară din partea Comisiei Europene pentru ţările-candidate din Eu-
ropa Centrală şi de Est a fost oferită prin intermediul a trei instrumente:

1. Programul PHARE (Regulamentul Consiliului 3906/89),
2. ISPA (Regulamentul Consiliului 1267/99) şi 
3. SAPARD (Regulamentul Consiliului 1268/99). 

ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare) a susţinut proiec-
te de infrastructură de scară mare în domeniul transportului şi mediului, într-o 
proporţie de 50 la 50, iar SAPARD (Programul Special de Pre-aderare pentru Agri-
cultură şi Dezvoltare Rurală) ajută la pregătirea ţărilor pentru a prelua acquis-ul în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Având în vedere crearea instrumentelor ISPA şi SAPARD, a fost necesar de reo-
rientat suportul investiţional din cadrul Programului Phare, pentru a evita orice 
suprapunere cu celelalte două instrumente. Asistența acordată de fiecare din in-
strumentele date a fost coordonată în conformitate cu Regulamentul Consiliului 
1266/99. Asistenţa a fost acordată sub egida cadrului legal general al Acordurilor 
de Asociere semnate cu ţările vizate, ţinând cont de conținutul Parteneriatelor de 
Aderare. 

Phare a rămas unicul instrument care să ofere suport de pre-aderare pentru 
dezvoltarea instituţională în toate domeniile ce ţin de acquis. 

Coordonarea între diverse instrumente 

Ţinând cont de magnitudinea necesităţilor ţărilor-candidat a fost foarte important 
de asigurat ca asistenţa parvenită din partea UE să fie utilizată în cea mai cost-
eficientă modalitate. Coordonarea între cele trei instrumente a jucat la sigur un 
rol important în asigurarea realizării obiectivului de cost-eficienţă. Principiile 
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de bază ale exerciţiului de coordonare au fost stipulate în Regulamentul vizând 
coordonarea. Responsabilitatea de coordonare a fost una partajată între Comisie 
şi ţările-candidat pentru a asigura complementaritatea deplină între cele trei 
instrumente.

Deoarece în cazul PHARE şi ISPA s-a aplicat un sistem similar de implementare, 
adică Comisia aprobă ex-ante deciziile luate de Autoritatea contractantă cu 
privire la achiziţii şi atribuirea contractelor, coordonarea în practică între aceste 
două instrumente urma să nu fie prea problematică. Însă, ţările trebuiau să 
creeze structuri şi mecanisme transparente şi corespunzătoare pentru a asigura 
buna coordonare între Phare şi SAPARD, deoarece decentralizarea administrării 
instrumentului Phare a început, iar instrumentul SAPARD (pe deplin decentralizat) 
a fost implementat.

SAPARD şi-a propus drept scop să susţină eforturile întreprinse de ţările-candidat 
pentru a pregăti participarea acestora în Politica Agricolă Comună şi Piaţa Unică. 
Această pregătire a implicat două obiective majore, explicite şi operaţionale:

1. de a ajuta la soluţionarea problemelor prioritare şi specifice în agricultură şi 
dezvoltare rurală; 

2. de a contribui la implementarea acquis-ului communautaire (întregul text al 
legislaţiei comunitare) cu privire la PAC şi alte priorităţi agricole.

Baza juridică: SAPARD se bazează pe Regulamentul Consiliului 1268/1999, care a 
fost adoptat în iunie 1999

Regulamentul a stabilit parametrii pentru susţinerea de către UE a măsurilor de 
pre-aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în 10 ţări-solicitanţi din Europa 
Centrală şi de Est în perioada de pre-aderare. Acesta mai stipula şi faptul că supor-
tul sub egida SAPARD urma să fie acordat sub forma unei contribuţii financiare, 
care să fie supusă unor reguli financiare ce reflectă regulile stabilite pentru finan-
ţarea politicii agricole comune, stabilite în Regulamentul 1258/1999.

Baza legală pentru decentralizare este Regulamentul vizând coordonarea 
(1266/1999), care a permis atribuirea sarcinilor de management (de altfel execu-
tate de Comisie) agenţiilor de implementare care funcţionează sub responsabili-
tatea ţării terţe vizate.
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experienţa poloniei de 
după 1990: agriCultura şi 
dezvoltarea domeniului 
agrar în polonia 

                                          

2.1 Agricultura

Un punct de reper al iniţierii în 1989/1990 a procesului de transformare, începu-
tul anilor 90 este marcat de transformarea economiei poloneze printr-o tranziţie 
de la economia planificată central spre o economie de piaţă în care relaţiile între 
cerere şi ofertă sunt de o mare importanţă. Principala schimbare care a surve-
nit din punctul de vedere al economiei de piaţă este faptul că nu producătorul, 

ci consumatorul este cel care a obţinut un rol fundamental. Şi agricultura a fost 
expusă mecanismului economiei de piaţă, atingând următorul rezultat – de la ne-
ajunsul de produse alimentare (card-uri de raţie alimentată) până la surplusul de 
astfel de produse. Perioada dată a fost martoră la un şir de evoluţii, precum ar fi: 
lichidarea subvenţiilor acordate entităţilor de procesare a produselor alimenta-
re; liberalizarea comerţului extern şi sporirea importului produselor alimentare; 
experienţa blocului ţărilor socialiste – limitarea schimbului prin barter, achitarea 
pentru petrol, gaz şi altă materie primă cu produse alimentare şi cărbune. Drept 
rezultat al tuturor acestor evenimente au apărut probleme în creştere cu privire 
la vânzarea produselor agricole de către fermieri şi reducerea preţurilor la aceste 
produse. S-a produs o schimbare fundamentală a corelaţiei între preţ şi mijloacele 

ii
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de producţie – preţurile pentru mijloacele de producţie au crescut cu o viteză mai 
mare decât preţurile pentru produsele agricole. Toate acestea au survenit drept 
rezultat al reducerii profitabilităţii în agricultură, descreşterii veniturilor şi recesi-
unii în agricultură.

Tranziţia către economia de piaţă a mai însemnat şi introducerea unor dobânzi reale 
la împrumuturi în condiţii de un nivel sporit de inflaţie; mulţi fermieri s-au confruntat 
cu probleme mari în ceea ce priveşte achitarea împrumuturilor la începutul anilor 90.

Începutul anilor 90 a venit cu o situaţie destul de nouă pentru fermierii polonezi, 
probleme enorme vizând comercializarea producţiei, ceea ce a rezultat în faptul 
că fermierii s-au pierdut cu firea şi astfel au apărut noi aşteptări: 

1. cererea de informaţie cu privire la piaţă, unde să vinzi mai profitabil şi unde să 
cumperi – marketing şi consultanţă cu privire la piaţă; pe atunci era foarte po-
pulară expresia „un fermier polonez poate produce bine, dar pentru cine, unde 
şi cu cât să vândă?” 

2. importanţa consultanţei economice,
3. au început să apără primele formaţiuni auto-organizate ale fermierilor – grupu-

rile de producători, 

2.2  Activităţi întreprinse de autorităţi pentru contracararea situaţiei 
nefavorabile în agricultură

În 1992 Guvernul a adoptat documentul „Perspective pentru sate şi agricultură: 
suport financiar pentru agricultură, procesare agricolă şi zona rurală”. 

Tot în 1992 s-a constituit Fondul pentru restructurarea agriculturii şi anularea da-
toriilor:  principala sarcină a fondului a fost  de a restructura datoriile din împru-
muturile luate şi de a consolida finanţarea agriculturii şi a domeniilor conexe.

În 1994 a fost creată Agenţia pentru restructurarea şi modernizarea agriculturii 
(ARMA), care a jucat un rol cheie în modernizarea agriculturii şi procesării alimen-
tare înainte de aderarea Poloniei la UE.

Se poate afirma cu fermitate că decizia dată a fost una din cele mai importante 
pentru viitorul agriculturii, procesării alimentare şi zonelor rurale.  

Principalele sarcini ale Agenţiei au inclus următoarele:

1. achitarea şi implementarea instrumentelor de ajutor naţional; 
2. cofinanţarea investiţiilor şi stabilirea ratelor dobânzilor la credite au servit drept  

instrument de bază în ajutorul naţional;
3. cofinanţarea comunităţilor pentru investiţii: aprovizionare cu apă şi canalizare, 

drumuri, telefonizarea comunităţilor;
4. asistenţă financiară pentru activităţile ce ţin de îmbunătăţirea şi schimbarea 

calificărilor vocaţionale (şcoli, consultanţă, universităţi);
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5. garantarea împrumuturilor.

De la bun început subvenţionarea dobânzilor creditelor investiţionale a avut o 
importanţă enormă:

1. credite investiţionale preferenţiale au fost cele cu o dobândă cu mult mai mică, 
chiar şi 15 puncte procentuale la început;

2. perioadă mai lungă de timp pentru rambursare, până la 15 ani;
3. perioadă de graţiere pentru rambursarea dobânzii, până la 3 ani.
În perioada anilor 1994-2003  băncile au oferit:

1. 290 mii de credite cu achitare adiţională a dobânzii pentru o sumă de circa 16.8 
miliarde Pln;

2. circa 200 mii de exploataţii agricole (11% gospodării cu suprafaţă peste 1 ha de 
teren agricol) au profitat de aceste credite;

3. credite pentru tineri fermieri şi pentru achiziţionarea terenurilor (60% din toate 
creditele) erau cele mai populare;

4. în mijlocul anilor 90, erau disponibile 15-20 linii de credit şi 25 de bănci 
cooperau cu ARMA.

Următoarele instituţii au fost implicate în acordarea de credite preferenţiale:

1. ARMA;
2. băncile, în perioada de vârf erau 25 de bănci;
3. centrele de consultanţă în domeniul agricol (ODR), care ofereau  opinii privind 

planurile de investiţii (planurile de afaceri), ţinând cont de tenacitatea con-
diţiilor economice şi a celor de investiţie – venitul unei gospodării agricole şi 
capacitatea de a rambursa creditul.

2.3 Perioada de pre-aderare: - 1999-2003. 

Programul SAPARD s-a bucurat de o popularitate enormă în rândul beneficiarilor 
din Polonia: fermieri, antreprenori agricoli şi autorităţile publice locale.

 Acest avânt a rezultat în profituri notabile în domeniul ajustării normelor de cali-
tate şi celor sanitare pentru producerea şi procesarea agricolă la cerinţele UE. Per-
spectiva apropiată de a deveni membru al UE şi dorinţa de a exporta produse ali-
mentare spre piaţa UE au încurajat fermierii şi antreprenorii să utilizeze SAPARD. 
Datorită acestui fapt, odată ce a devenit membru al UE, Polonia a devenit un ex-
portator important de produse alimentare şi agricole către statele membre UE. 

Perspectiva apropiată de a devenit membru al UE şi dorinţa de a exporta 
produse alimentare spre piaţa UE au încurajat fermierii şi antreprenorii să 
utilizeze SAPARD. Datorită acestui fapt, odată ce a devenit membru al UE, 
Polonia a devenit un exportator important de produse alimentare şi agrico-
le către statele membre UE.
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Succesul programului s-a manifestat prin absorbţia resurselor disponibile din SA-
PARD. Într-o perioadă relativ scurtă de timp sistemul organizaţional pentru re-
alizarea programului a fost constituit şi un număr suficient de proiecte au fost 
prezentate pentru a putea utiliza fondurile UE. 

Într-o perioadă relativ scurtă de timp sistemul organizaţional pentru rea-
lizarea programului a fost constituit şi un număr suficient de proiecte au fost 
prezentate pentru a putea utiliza fondurile UE. Rolul serviciilor de extensiu-
ne trebuie să fie fortificat înainte de implementarea Programului, prin acor-
darea de informaţie potenţialilor solicitanţi şi instruirea continuă a acesto-
ra, precum şi acordarea de suport pentru pregătirea proiectelor. Criteriile 
de eligibilitate trebuie să fie elaborate în raport cu specificul proiectului în 
fiecare măsură acreditată.

În acelaşi timp, este dificil de evaluat efectele programului asupra procesului de 
realizare a politicii de dezvoltare agricolă şi rurală. Se pare că întârzierile în reali-
zarea programului au contribuit la situaţia în care administraţia se axează pe or-
ganizarea instituţiilor responsabile de implementarea programului şi promovarea 
acestuia în rândul  potențialilor beneficiari.

Astfel, o atenţie sporită s-a acordat sumei mijloacelor cheltuite şi nu direcţionării 
acestor cheltuieli într-un mod compatibil cu strategiile politice ale guvernului. În 
consecinţă, programul a finanţat mai cu seamă întreprinderile şi exploataţiile agri-
cole mari, neglijându-le pe cele de  mici şi medii. Acesta n-a afectat nici consolida-
rea exploataţiilor mici. Mai mult ca atât, asistenţa direcţionată spre tinerii fermieri 
şi infrastructură pentru îmbunătăţirea managementului apei a fost insuficientă. 
Programul a sporit veniturile fermierilor, dar n-a contribuit real la reducerea ratei 
şomajului în zonele rurale. O ilustraţie a ordinei date de absorbţie rezidă în siste-
mul de monitoring inadecvat. 

Asistenţa direcţionată spre tinerii fermieri şi infrastructură pentru îmbună-
tăţirea managementului apei a fost insuficientă

Din punctul de vedere al politicii țării acesta colectează prea puţină informaţie 
utilă  vizând agricultura şi dezvoltarea rurală. Totodată nu oferă informaţie precisă 
cu privire la rezultatele economice ale investiţiilor.

Trebuie să existe un sistem de monitorizare, care ar permite obţinerea de in-
formaţie precisă cu privire la rezultatele economice ale investiţiilor.

Structura organizaţională a programului SAPARD pare a fi excesiv de detaliată şi 
cu prea multe nivele. Implementarea programului este puternic centralizată şi 
este influenţată de două instituţii centrale ale căror activităţi se suprapun parţial 
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– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi oficiul central al Agenţiei 
pentru Restructurarea şi Modernizarea Agriculturii (ARMA). Centralizarea şi dez-
voltarea instituţională a programului a rezultat nu doar în proceduri tergiversate, 
dar şi în necesitatea de a angaja funcţionari adiţionali, care să realizeze aceleaşi 
activităţi. Mai mult ca atât, numărul prea mare de decizii detaliate cu privire la co-
rectarea organizaţională a programului a necesitat aprobarea din partea CE, ceea 
ce a împiedicat implementarea flexibilă a programului în Polonia. 

În opinia beneficiarilor de program – principala problemă a performanţei SA-
PARD în Polonia a ţinut de procedurile complicate şi volumul insuficient de 
resurse proprii necesare pentru cofinanţarea proiectelor. Un exemplu vizând 
complexitatea organizaţională excesivă este şi pachetul de documente solicitat 
din partea beneficiarilor, mai cu seamă planurile de afaceri anexate la solicitări. 
Mai mult ca atât, unele schimbări operate în regulamentele emise de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la SAPARD au introdus necesitatea de 
a completa documente noi, a organiza instruiri adiţionale pentru beneficiari, de 
a participa la numeroase şedinţe cu oficialii publici etc. Unele proceduri au fost 
abordate de o modalitate prea rigidă, în rezultat s-a produs  impresia că proce-
durile au avut o prioritate considerabilă faţă de realizarea cu succes şi la timp a 
scopurilor programului. 

Unele proceduri au fost abordate de o  modalitate prea rigidă, în rezultat 
s-a produs impresia că procedurile au avut o prioritate considerabilă faţă de 
realizarea cu succes şi la timp a scopurilor programului.

În pofida întârzierii considerabile înregistrate în lansarea programului şi structura 
organizaţională complexă a acestuia, managementul lui, la nivel central, a fost 
unul fără piedici. Deciziile cu privire la transferul resurselor financiare neutilizate 
spre măsuri care se bucură de o popularitate mai înaltă în rândul beneficiarilor au 
fost apreciate enorm. Anume datorită acestui fapt, a devenit posibilă utilizarea 
majorității resurselor acordate de UE. Pe parcursul derulării programului au fost 
introduse unele corectări de ordin organizaţional pentru simplificarea proceduri-
lor sau a documentaţiei solicitate. Acest fapt a contribuit, în mod firesc, la îmbună-
tăţirea eficienţei măsurilor SAPARD. De asemenea şi managementul programului 
la nivel regional a fost evaluat drept satisfăcător. 

În Polonia au fost înregistrate diferenţe spaţiale serioase atât în ceea ce priveşte 
situaţia în agricultură, cât şi în zonele rurale. Aceste diferenţe sunt vizibile atât 
între regiuni individuale, cât şi în cadrul acestor regiuni. În pofida celor menţionate 
mai sus, SAPARD ca atare nu se axează pe orientarea regională şi sub-regională. 
Acesta nici nu este un instrument al politicii de dezvoltare regională în Polonia. 
Neglijenţa programului faţă de acordarea de suport politicii regionale a ţării este 
legată de doi factori de bază. În primul rând, atunci când s-a elaborat programul 
s-a neglijat necesitatea măsurilor orientate regional. În al doilea rând, autorită-



Pol i t ic i  agr ico le  ş i  rura le :  s tandarde de dez vol tare
Exper ienţe  europene pentru  Republ ica  Moldova

18

ţile de la nivel de provincie au fost, de fapt, excluse din managementul progra-
mului discutat. Este important de ţinut cont de faptul că aceste autorităţi au fost 
principalele instituţii responsabile de dezvoltarea regională în Polonia. În schimb, 
principalele funcţii în procesul de implementare a programului sunt realizate de 
administraţia autorităţilor guvernamentale regionale şi a celor centrale.

Autorităţile locale/provinciale trebuie să fie incluse/consultate în proce-
sul de elaborare a programului. 

Un beneficiu special ce rezultă din SAPARD ţine de acumularea de experienţă în 
realizarea programelor europene de dezvoltare în domeniul agriculturii şi zonelor 
rurale. Fără îndoială, acest fapt va fi benefic în procesul utilizării fondurilor euro-
pene în cadrul programelor disponibile după aderarea Poloniei la UE. Totuşi, nu 
este sigur dacă fondurile de aderare pentru politicile agricole şi cele de dezvoltare 
rurală sunt utilizate în modul cuvenit. Programul SAPARD (Suport pentru măsurile 
de aderare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale) este un instrument de 
pre-aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală oferit unui număr de zece ţări 
care solicită calitatea de membru al UE. Lucrările de pregătire SAPARD au început 
în Polonia în 1999, îndată după ce Consiliul European a publicat regulamentul cu 
privire la tipurile de asistenţă pentru ţările în curs de aderare.

În  luna decembrie a aceluiaşi an partea poloneză a prezentat prima propunere a 
programului operaţional spre aprobare şi acceptare de către Comisia Europeană 
(CE). CE a acceptat programul aproape cu un an mai târziu, în octombrie 2000. 
Doar  atunci au început şi lucrările organizaţionale cu privire la sistemele de ma-
nagement şi implementare a programului în Polonia. Acreditarea sistemului orga-
nizaţional de către Comisia Europeană a fost realizată în iulie 2002. 

Merită menţionat şi faptul că cel mai mare interes pentru programul SAPARD a 
fost manifestat în Polonia de către autorităţile locale, care utilizează fondurile de 
investiţii menite pentru dezvoltarea zonelor rurale disponibile sub egida Măsurii 
3 „Dezvoltarea infrastructurii rurale prevede dezvoltarea infrastructurii de bază, 
inclusiv a drumurilor, aprovizionării cu apă, evacuarea deşeurilor, managementul 
deşeurilor solide şi energia regenerabilă”. Situaţia respectivă a fost, mai mult sau 
mai puţin, indusă de pregătirea bună a beneficiarilor pentru realizarea acestor 
investiţii. Experienţa participării autorităţilor publice locale în alte programe de 
pre-aderare, programe naţionale, cât şi programe ce ţin de dezvoltarea locală şi 
regională a fost un factor decisiv. În perioada iniţială a implementării programu-
lui SAPARD o barieră serioasă a constituit-o lipsa de cunoştinţe despre realizarea 
programului în rândul beneficiarilor (mai cu seamă în cel al fermierilor). Aceste ne-
ajunsuri au fost compensate mai târziu, ceea ce a rezultat într-un interes mai mare 
manifestat faţă de program de către fermieri, drept dovadă servind  numărul de 
solicitări prezentate. Antreprenorii au fost cel mai puţin cointeresaţi în program. 
Iniţierea operaţiunilor în cadrul Programului SAPARD a fost marcată de neîncre-
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dere şi suspiciuni din partea fermierilor faţă de acordarea unui ajutor real de către 
UE, iar primele exemple pozitive au avut ca urmare o creştere imensă a interesu-
lui – peste 24 de mii de acorduri au fost semnate în cadrul Programului SAPARD 
pentru o sumă totală de 4 791 miliarde Pln. 

Beneficiarii programului trebuie să fie informaţi şi instruiţi înainte de lan-
sarea programului.

Strategiile de comunicare vizând programul, cele de dezvoltare a capacităţi-
lor şi cele de instruire trebuie să fie elaborate şi implementate. 

Industria poloneză agricolă şi cea alimentară este dualistă. Există gospodării şi 
unităţi de procesare care potenţial sunt foarte competitive. Acestea tind să ab-
soarbe majoritatea asistenţei oferite de SAPARD, atât în baza dimensiunilor, cât şi 
capacităţii lor de a solicita asistenţă. Dar există şi un număr mare de întreprinderi 
mici, care sunt administrate de fermieri şi oameni de afaceri de tradiţii mai vechi. 
Astfel, direcţia de bază a politicii agricole in Polonia este  de a influenţa consolida-
rea zonelor rurale puternic fragmentate şi de a crea exploataţii agricole mai vaste 
şi mai solide, care să fie caracterizate printr-un nivel sporit al productivității. 

Programul trebuie să fie elaborat astfel încât gospodăriile mici să poată 
şi ele să beneficieze de asistenţa acordată. 

Printre multe alte probleme din cadrul agriculturii poloneze o atenţie specială ur-
mează să fie acordată veniturilor relativ mici generate de activităţile rurale, mai cu 
seamă în gospodăriile familiale mici. Alte probleme ţin de încercările de a preve-
ni plecarea din ţară a tinerilor fermieri, precum şi abordarea şomajului ascuns în 
unele zone rurale. O provocare structurală serioasă ţine de încercarea de a influ-
enţa şi reduce numărul persoanelor angajate în domeniul agricol şi de a transfera 
surplusul de braţe de muncă spre sectorul serviciilor şi procesării agricole. Urmă-
toarea provocare ţine de sporirea veniturilor şi productivităţii sectorului agricol, 
reducerea vârstei medii a persoanelor angajate în agricultură. Alte dificultăţi din 
agricultura poloneză includ introducerea standardelor de calitate şi ecologice 
care sunt obligatorii în UE. Problema dată ţine de managementul apei şi neajun-
sul de apă în unele părţi ale ţării. 

Din punctul de vedere al politicii de dezvoltare rurală, o problemă importantă 
ţine de urbanizarea zonelor rurale, precum şi de crearea condiţiilor administrative 
şi de infrastructură pentru dezvoltarea activităţilor non-agricole.

Unul din scopurile de bază ale Programului SAPARD în Polonia este cel de pregă-
tire a ţării de calitatea de membru al UE. Se are în vedere, în primul rând, adop-
tarea standardelor juridice specifice ce ţin de participarea în politicile europene 
din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. Perspectiva apropiată de a deveni 
membru al UE şi dorinţa de a exporta produse alimentare spre piaţa UE au încu-
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rajat fermierii şi antreprenorii să utilizeze SAPARD. Datorită acestui fapt, odată ce 
a devenit membru al UE, Polonia a devenit un exportator important de produse 
alimentare şi agricole către statele membre ale UE. Un beneficiu special ce derivă 
din SAPARD rezidă în acumularea de experienţă în realizarea programelor euro-
pene de dezvoltare în domeniul agriculturii şi zonelor rurale. Este cert faptul că 
experienţa dată a fost una de valoare în cazul utilizării fondurilor europene în pro-
gramele disponibile după aderarea la UE. 

Merită să atragem atenția şi asupra simplificării sistemului organizaţional, care 
înseamnă şi reducerea numărului de instituţii implicate – reducerea implicării in-
stituţiilor centrale, simplificarea programului şi a procedurilor de implementare, 
sporirea documentaţiei necesare. Mai trebuie schimbat sistemul de monitorizare, 
precum şi sistemele TI. Schimbări sunt necesare şi în modalitatea de elaborare 
a priorităţilor programului, sistemelor organizaţionale şi TI responsabile pentru 
obţinerea performanţei – pentru a direcţiona aceste schimbări nu doar spre ab-
sorbţia fără piedici a fondurilor publice, dar şi spre o realizare eficientă a politici-
lor publice. În contextul dat, este deosebit de important să se asigure o legătură 
strânsă între politicile de dezvoltare rurală şi cele de dezvoltare regională. Unele 
probleme ar putea rezulta din excluderea sarcinilor ce ţin de politicile de dezvol-
tare rurală şi agricolă planificate de CE în perioada anilor 2007 – 2013 din politica 
de coeziune UE.

Programul SAPARD a înregistrat profituri notabile în domeniul ajustării la cerinţe-
le UE a normelor de calitate şi celor sanitare cu privire la producerea şi procesarea 
agricolă. Trebuie de menţionat faptul că programul SAPARD a avut doar o semni-
ficaţie adiţională şi nu una decisivă pentru îmbunătăţirea situaţiei în agricultura 
poloneză după aderarea la UE. Succesul sectorului agricol din Polonia după ade-
rare este legat direct de abolirea barierelor pentru exportul produselor alimentare 
poloneze în UE şi competitivitatea producţiei agricole poloneze în comparaţie cu 
preţurile din UE15 la produse alimentare. Carnea poloneză era deosebit de ieftină, 
astfel exportul de produse poloneze din carne de vită şi porc către UE15 a fost unul 
de anvergură. Profiturile şi veniturile atât ale fermierilor, cât şi ale întreprinderilor 
din sectorul polonez al cărnii au sporit substanţial. Cu toate acestea, profiturile 
sectorului grânelor a descrescut, mai cu seamă din cauza costurilor în creştere 
pentru factorii de producţie. Ţinând cont de rezultatele programului SAPARD şi 
primele beneficii ale PAC în Polonia, s-ar putea conchide că de cel mai mare bene-
ficiu din integrarea UE s-au bucurat exploataţiile agricole şi gospodăriile agricole 
mari, în special cele cu capital străin specializate în producerea cărnii. Mai mult 
ca atât, primele beneficii de pe seama aderării la UE din perspectiva preţurilor se 
apropie de sfârşit. Motivul situaţiei date a fost indus de accelerarea convergenței 
preţurilor între Polonia şi restul Uniunii Europene.



Pol i t ic i  agr ico le  ş i  rura le :  s tandarde de dez vol tare
Exper ienţe  europene pentru  Republ ica  Moldova

21

2.4  Programul SAPARD pentru Polonia în a.  2000-2006: factori şi 
indicatori - cheie 

1. Suprafaţa totală a ţării:  312,680 km², din care 59% este teren agricol. 
2. Populaţia: 38.7 milioane, din care 38,1 % locuiesc în zone rurale, 
3. Cota agriculturii din PIB: 4,9% (1998) 
4. Cota agriculturii în nivelul total de ocupare: 28% 
5. Cota procesării agroalimentare din PIB: 6% (1997) 
6. Sectorul agroalimentar: în 1998 nivelul de ocupare în sectorul procesării agroa-

limentare a fost de 3,5% din ocuparea totală în economie. 
7. Alocarea anuală indicativă SAPARD (în milioane euro conform preţurilor con-

stante din 1999 ): 168,683. 

Măsura* Cota fonduri-
lor SAPARD

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea eficienţei pieţei din sectorul 
agroalimentar 

1. Îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor ali-
mentare şi celor provenite din pescuit 37.3%

2. Investiţii în exploataţiile agricole  17.3%

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea condiţiilor pentru activităţile 
economice şi crearea de locuri de muncă

3. Dezvoltarea infrastructurii rurale 27.3%

4. Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale 11.3%

Prioritate complementară: consolidarea capitalului uman 

5. Măsuri agroambientale şi împădurire (proiecte pilot) 1.9%

6. Asistenţă tehnică pentru instruirea vocaţională (studii, mo-
nitorizare, campanii de informare şi publicitate) 2.1%

7. Asistenţă tehnică 2.7%

*Suportul UE a acoperit 75% din totalul cheltuielilor publice eligibile 

Programul de dezvoltare rurală din Polonia are drept scop  explorarea oportu-
nităţilor disponibile pentru gospodăriile agricole şi industria alimentară, inclusiv 
dezvoltarea agroturismului şi promovarea produselor locale atât pe plan intern, 
cât şi peste hotare. Acesta a mai intenţionat să abordeze şi riscurile care ar putea 
surveni pe viitor, cum ar fi lipsa accesului la capital şi dezvoltarea limitată a infras-
tructurii în zonele rurale. Programul s-a bazat pe punctele forte existente cum 
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ar fi condiţiile climaterice bune pentru dezvoltarea agriculturii, ţinând cont şi de 
punctele slabe precum structurile proaste ale gospodăriilor agricole, suprapopu-
larea şi nivelul redus de studii. 

Priorităţile pentru acţiunile selectate 

Programul s-a bazat pe două priorităţi fixate în planul polonez: 

1. îmbunătăţirea eficienţei pieţei în sectorul agroalimentar; 
2. îmbunătăţirea condiţiilor pentru activităţi economice şi crearea de locuri de 

muncă; 
Aceste măsuri au contribuit la următoarele obiective strategice: 

1. îmbunătăţirea viabilităţii economice a sectorului agroalimentar polonez atât 
pe piaţa internă, cât şi pe cea  internaţională; 

2. ajustarea sectorului agroalimentar polonez la standardele Pieţii Unice privind 
sănătatea, igiena şi calitatea; 

3. încurajarea dezvoltării rurale multifuncţionale, mai cu seamă prin dezvoltarea 
infrastructurii tehnice şi crearea condiţiilor pentru activităţile economice non-
agricole în zonele rurale.

2.5 Aderarea Poloniei la UE: 1 mai 2004 

Putem constata explicit că Polonia a utilizat eficient perioada de pre-aderare 
pentru a se pregăti de utilizarea Politicii agrare comune şi instrumentelor Fon-
durilor structurale, cea mai bună dovadă fiind utilizarea 100% a fondurilor de 
care  a dispus în perioada anilor 2004-2006 şi 2007-2013. Scenariul negativ al 
multor persoane (savanţi, politicieni) precum că fermierul polonez nu era pre-
gătit să utilizeze fondurile UE (nu era educat şi nu ținea evidenţa contabilă) nu 
s-a adeverit.

2.5.1 Ce s-a schimbat în agricultura poloneză drept urmare a aderă-
rii la UE

Veniturile gospodăriilor agricole 

•	 A fost înregistrată o creştere evidentă a veniturilor agricole în perioada preli-
minară cu circa 70%, cu toate acestea trebuie de ţinut cont de faptul că înain-
te de aderare veniturile erau reduse.

•	 În structura veniturilor  subvenţiile constituie o parte considerabilă:

•	 în medie cota subvenţiilor în venitul unei gospodării agricole consti-
tuia în 2011 – 59.6%;



Pol i t ic i  agr ico le  ş i  rura le :  s tandarde de dez vol tare
Exper ienţe  europene pentru  Republ ica  Moldova

23

•	 cele mai reduse subvenţii au fost înregistrate în gospodăriile care se 
ocupă de horticultură şi cultivarea fructelor - 16-20%;

•	 cele mai mari subvenţii sunt cele din cadrul gospodăriilor mixte şi 
exploataţiilor de câmp - 70%. 

•	 S-a înregistrat şi o polarizare a gospodăriilor agricole: 

•	 la un pol sunt plasate gospodăriile în curs de dezvoltare şi cele care 
fac investiţii, în cadrul acestor gospodării „achitarea pentru munca pe 
cont propriu” este mai mare decât paritatea – în total există circa 100 
mii de astfel de exploataţii agricole;

•	 în grupul dat pot fi incluse circa 130-140 mii de gospodării agricole 
care investesc la nivel de o simplă reproducere, iar „achitarea pentru 
munca pe cont propriu” este la un nivel aproape de paritate;

•	 aceste două grupuri de gospodării, în total 230-240 mii, sunt cele care 
în anii 90 au utilizat creditele investiţionale preferenţiale.  

Schimbări structurale 

•	 Pe parcursul anilor 2002 – 2010 s-a redus numărul gospodăriilor agricole 
din grupul celor cu suprafaţa de peste 1 ha de teren arabil cu circa 20%, 
în prezent sunt 1 563 mii de exploataţii agricole cu suprafaţa de peste 1 
hectar.

•	 A sporit nivelul de diversificare regională în agricultură, suprafaţa medie a 
gospodăriei agricole în grupul exploataţiilor cu suprafaţa de peste 1 ha a con-
stituit în 2010 - 11,2 ha, pe când în nord-vestul Poloniei - 20-30 ha, iar în sud-
estul Poloniei – abia de ajunge la 5-6 hectare.

•	 S-a înregistrat un flux de transfer al terenurilor de la gospodăriile mai mici 
către cele mai mari, doar circa 4% din gospodăriile cu suprafaţa de peste 30 
ha sunt deţinătorii a circa 40% din resursele funciare din Polonia. În domeniul 
dat s-a mai atestat şi un nivel înalt de diversificare regională.

•	 Structura utilizării terenurilor este mai profitabilă decât structura deţinerii te-
renurilor în proprietate. A apărut şi aşa-numitul fenomen de „închiriere tacită” 
drept rezultat al sistemului de plăţi pentru suprafaţă în Polonia. 

Ocuparea şi şomajul ascuns 

•	 Circa 4.449 mii de membri ai familiilor fermierilor muncesc în cadrul gospo-
dăriilor agricole individuale;

•	 exprimat în angajaţi cu program complet de muncă (AWU-2120 ore pe an) 
sunt 1 521 persoane;
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•	 doar 22% de angajaţi cu program complet de muncă în gospodăriile cu su-
prafaţa de peste 1 ha;

•	 se estimează că şomajul ascuns (structural) constituie circa 900 mii de persoa-
ne – constituie  o problemă socială şi economică enormă.

2.5.2 Ce nu s-a realizat în urma aderării la UE

1. Privatizarea entităţilor de procesare alimentară fără participarea fermierilor, ex-
cepţie fiind doar industria lactatelor, astfel fermierii n-au nici un impact asupra 
situaţiei din entităţile date, aceştia nu participă nici la distribuirea surplusului 
financiar.

2. Relaţii slabe de integrare (integrarea pe verticală) a fermierului – o entitate de 
procesare, forma dată de cooperare a început să se revitalizeze încetul cu încetul.

3. Cooperare proastă cu fermierii în cadrul organizaţiilor de ramură, convingerea 
precum că statul este obligat să aibă grijă de toate.

4. Intensificarea abordării individuale legate mai cu seamă de acumularea de bani 
din fondurile UE.

5. Relaţii slabe între fermieri, nu prea mulţi producători agricoli.

Perioada transformării economice de până la aderare 

1. Înainte de aderarea la UE, Polonia deţinea un sistem bine organizat de consul-
tanţă publică. În fiecare provincie exista un centru de consultanţă, iar în regiuni 
şi parohii existau consultanţi.

2. Sarcinile ce ţin de consultanţă s-au schimbat odată cu schimbările survenite în 
agricultură.

3. Importanța crucială a consultanţei în perioada transformării economice, consti-
tuirea sistemului de informaţii cu privire la piaţă, dezvoltarea consultanţei eco-
nomice.

4. Constituirea ARMA şi introducerea creditelor investiţionale necesare pentru im-
plicarea consultanţei în instruire şi activităţi informaţionale, pregătirea docu-
mentelor pentru ca fermierii să solicite credite, emiterea opiniilor pentru fermieri 
– care era o condiţie pentru obţinerea creditelor.

5. În perioada de pre-aderare, campania informaţională la scară largă pentru fer-
mieri cu privire la Politica agricolă comună, oportunităţile şi riscurile pentru fer-
mierii polonezi drept urmare a aderării la UE.

6. Faptul că fermierii polonez s-au pronunţat în cadrul referendumului pentru ade-
rarea la UE este mai cu seamă meritul consultanţei publice în domeniul agricol. 

7. ODR-urile au fost implicate în constituirea Camerelor Agricole.
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După aderarea la UE 

1. Pregătirea fermierilor în domeniul modului de utilizare a fondurilor UE, instruire 
şi asistenţă informaţională;

2. asistenţă în compilarea documentelor şi completarea cererilor de solicitare;
3. implementarea sistemului de evidenţă contabilă FADN, datorită consultanţei 

publice Polonia nu s-a confruntat cu probleme în ceea ce priveşte implementarea 
acestui tip de evidenţă contabilă;

4. noile provocări care au apărut după aderare, activităţile de consultanţă publică 
cu privire la reorientarea vocaţională a fermierilor şi membrilor gospodăriei.
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experienţa Bulgariei  iii

3.1 Programul SAPARD în Bulgaria: lecţii pentru Moldova

Instrumentul de pre-aderare SAPARD a acordat asistenţă ţărilor-candidat, în mod 
descentralizat, în vederea gestionării fondurilor structurale post-aderare şi, mai cu 
seamă, pentru a implementa măsuri privind dezvoltarea rurală.

Toate analizele politicii agricole din Bulgaria (realizate de OECD, Banca Mondială 
şi FAO) au relevat faptul că Planul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Agricolă pentru 
2000-2006 a fost prima încercare de a formula politici integrate pentru dezvolta-
rea rurală, deşi în cadrul unei finanţări disponibile limitate. În general, SAPARD a 
produs rezultate importante pentru Bulgaria în următoarele domenii:

1. realizarea investiţiilor menite să îmbunătăţească condiţiile de igienă şi bunăs-
tarea animalelor, protecţia mediului şi condiţiile fitosanitare în conformitate cu 
cerinţele UE (investiţii, care puţin probabil ar fi fost făcute fără asistenţa SAPARD);

2. încurajarea procesului general de realizare a investiţiilor în agricultură;
3. ridicarea nivelului de conştientizare privind programele europene, importanţa şi 

responsabilitatea instituţiilor implicate în administrarea acestor programe;
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4. acumularea  experienţei preţioase de că-
tre administraţie în ce priveşte manage-
mentul de programe, în scopul pregătirii 
Bulgariei în utilizarea eficientă a Fonduri-
lor structurale şi mai cu seamă noul Fond 
European Agricol pentru Dezvoltarea Ru-
rală în perioada 2007-2013;

5. contribuţie la stabilirea de parteneriate în 
toate aspectele ce ţin de managementul 
programelor. 

Analiza procesului de implementare a programului SAPARD în Bulgaria ne indică 
faptul că capacităţile administrative necesare pentru programare, implementare, 
achitare, monitorizare şi evaluare au fost create şi au servit drept bază pentru ade-
rarea cu succes a ţării în sectorul dat. Activitatea Comitetului de Monitorizare rele-
vă că instituţiile competente au reacţionat la timp pentru a face faţă deficienţilor. 
În pofida progresului enorm realizat şi succeselor de implementare,  pot fi făcute 
unele recomandări pentru a îmbunătăţi situaţia.

Recomandări cu privire la procedurile de implementare:

1. Instituţiile de gestionare ar fi putut utiliza cele mai recente amendamente ale Re-
gulamentului SAPARD pentru a acorda credite în avans fermierilor şi companiilor 
cu proiecte deja aprobate sub umbrela SAPARD. Ar fi de preferat ca astfel de cre-
dite să fie acordate doar fermierilor/companiilor de talie mică şi medie care n-au 
acces sau cu acces limitat  la credite bancare potrivite;

2. Practica CE cere ca criteriile de selectare a proiectelor să fie publicate astfel încât 
solicitanţii să poată afla dacă proiectele lor întrunesc criteriile sau nu. Criteriile 
de selectare au fost publicate pe site-ul web al MAIA, dar pentru că fermierii au 
dificultăți în ce priveşte accesarea Internetului, se recomandă de afişat criteriile 
de selectare în unităţile locale/regionale ale MAIA; 

Deoarece fermierii au dificultăţi în ce priveşte accesarea Internetului, se 
recomandă de afişat criteriile de selectare în unităţile locale ale MAIA

3. Sporirea rolului partenerilor sociali şi economici. Partenerii au fost implicaţi în 
programarea şi implementarea Programului. Eficacitatea contribuţiilor lor ar 
putea fi îmbunătăţită prin instruiri adiţionale axate pe responsabilităţile lor în 
garantarea transparenţei procedurilor.

Recomandări pentru a consolida publicitatea:

1. În pofida eforturilor substanţiale întreprinse pentru campaniile de publicitate 
este necesar de a le axa pe încurajarea tuturor grupurilor potenţiale de benefi-
ciari. Iniţial solicitanţii au inclus, în special, companiile mai mari (deoarece este 
mai uşor pentru acestea să pregătească proiecte), însă abordarea dată scoate 
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din vizor potenţialii solicitanţi mai mici, deoarece Programul a creat imaginea 
de a fi posibil „doar pentru cei mari”. Este necesară o campanie publicitară bine 
direcţionată pentru a depăşi această percepţie;

2. Indisponibilitatea unui număr suficient de materiale promoţionale imprimate 
este un punct slab, care împiedică înţelegerea mai bună a criteriilor de eligibili-
tate în rândul fermierilor. Se recomandă să se elaboreze îndrumări pentru solici-
tanţi în baza unei Ordonanţe de măsuri. Fondurile măsurilor ce ţin de „asistenţa 
tehnică” ar putea fi utilizate pentru a finanţa astfel de investiţii. Este important 
să se publice şi Codul cerinţelor minime de ordin veterinar, sanitar, protecţia me-
diului, igienic şi starea normală a animalelor. Această activitate urmează să fie 
realizată nu doar de MAIA şi Agenţia SAPARD, dar şi de alte organizaţii conexe;

3. Pentru a diminua costurile de pregătire a solicitării, se recomandă de a posta pe 
Internet o listă cu întrebări frecvente, care să fie actualizată permanent;

4. Participarea inadecvată a micilor fermieri în cadrul Programului SAPARD induce 
necesitatea unei abordări mai eficiente faţă de implementarea Programului. Ser-
viciile de consultanţă agricolă şi serviciile regionale ale MAIA trebuie să dispună 
nu doar de materiale promoţionale, dar şi de planuri de afaceri şi îndrumări pen-
tru pregătirea acestora, precum şi de exemplare imprimate ale Ordonanţelor de 
măsuri. Experţii din aceste servicii trebuie să fie instruiţi cum să ofere consultanţă 
pentru procesul de depunere a solicitării. Se recomandă ca aceşti experţi să abor-
deze direct micii fermieri şi să încerce să-i motiveze să participe prin solicitări în 
cadrul programului. Mai mult ca atât, Serviciul Naţional de Consultanţă Agricolă 
ar putea şi el contribui în această ordine de idei. În Bulgaria acest serviciu a ela-
borat planuri de afaceri standard pentru 18 tipuri de investiţii, care au fost puse în 
circulație în cadrul unităţilor regionale. Iniţiativa dată ar putea fi extinsă pentru a 
acoperi toate sectoarele eligibile de sub egida Programului.

Recomandări pentru constituirea şi fortificarea parteneriatelor 

Participarea efectivă a partenerilor necesită un cadru clar şi detaliat pentru re-
prezentativitatea acestora, pentru mecanismele de incluziune a lor în procesul 
de consultare şi pentru responsabilităţile şi obligaţiile partenerilor în ceea ce 
priveşte programarea, managementul, monitorizarea şi evaluarea fondurilor de 
pre-aderare, iar mai târziu a fondurilor structurale ale CE. În acest scop, trebuie 
să fie pregătite îndrumări pentru includerea partenerilor în cadrul instrumente-
lor de pre-aderare şi a programelor operaţionale. Pentru moment nu există re-
guli vizând reprezentativitatea şi transparenţa activităţilor ONG. Reprezentanţii 
ONG-urilor din grupurile de lucru permanente ale Comitetului de Monitorizare 
au nevoie de instruire pentru a-şi îmbunătăţi capacităţile în domeniul planifică-
rii strategice. Experienţa ne demonstrează că aceştia sunt cointeresați  doar de 
promovarea intereselor subsectorului lor, fără a ţine cont de situaţia generală. Un 
fenomen tipic este şi existenţa multor asociaţii de sector (uneori cu mai mult de 2 
asociaţii per subsector). În acest sens, se recomandă ca instituţiile responsabile să 
utilizeze activ măsura de «asistenţă tehnică» pentru a organiza instruirea membri-
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lor Comitetului de Monitorizare şi a grupurilor  permanente de lucru. Trebuie să 
se realizeze şi consolidarea ONG-urilor în domeniul agriculturii şi zonelor rurale. 
În Bulgaria primii paşi au fost întreprinşi de MAIA prin lansarea ideii unei reţele 
naţionale rurale. Însă eforturile în direcţia dată trebuie să continue.

Într-o mare măsură, succesul SAPARD s-a datorat dialogului existent, 
precum şi credibilităţii şi parteneriatului cu asociaţiile profesionale, ONG-
urile, autorităţile şi companiile locale.

3.2 Politica agricolă şi strategia pentru agricultura organică - opor-
tunitate nouă pentru producătorii bulgari. Lecţii recomandate 
pentru Moldova 

Politica Bulgariei în domeniul agricol  a implicat măsuri agro-ambientale mai cu 
seamă pe parcursul perioadei de pre-aderare la UE, adică după anul 2000. 

Mai târziu, suportul din partea Politicii UE pentru măsurile agro-ambientale şi bi-
odiversitatea în zonele rurale s-au axat pe protecţia mediului în cadrul Politicii 
agricole comune a UE (PAC). 

Obiectivele strategice ale Planului Naţional Bulgar pentru dezvoltarea agri-
culturii organice 

1. Dezvoltarea pieţei interne pentru produse organice;
2. 8% din UAA ar trebui să fie gestionare conform metodelor de produce organică 

până în anul  2013;
3. Cadrul legislativ efectiv, care să susţină dezvoltarea agriculturii organice, urmea-

ză să fie implementat până în 2007;
4. Cercetarea ştiinţifică în domeniul agriculturii organice urmează să fie orientată 

spre practici reale; sisteme de instruire şi educaţie, precum şi capacităţi de consul-
tanţă în domeniul agriculturii organice urmează să fie disponibile până în 2010;

5. Un sistem efectiv pentru controlul şi certificarea produselor organice urmează 
să fie creat;

6. Buget total: 164 milioane BGN (echivalentul a aproximativ 83 MEuro).

Surse de finanţare:

1. În principal, fonduri UE (½ din buget)
2. Programul SAPARD (2000-2006)
3. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (2007-2013)
4. Bugetul naţional (½ din buget) 
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Situaţia curentă din anul 2012

Numărul operatorilor organici (producători, procesatori, comercianţi) şi terenurile 
dedicate producerii organice au sporit treptat pe parcursul ultimilor 3 ani. Acest 
fapt se datorează mai cu seamă numărului sporit de fermieri care au solicitat sub-
venţii organice UE şi de candidaţi aprobaţi pentru astfel de subvenţii (Tabelul 1 ):

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numărul operatorilor 
organici 214 339 311 476 820 1 054

>2000

/scon-
tat/

Totalul terenurilor culti-
vate (hа) 4 691 13 646 12 738 8 163 20 320 20 618

Păşune permanente  (hа) - - 2 486 1 843 3 611 4 491

Terenuri necultivate, 
pârloagă (hа) 1 261 1 578 1 438 1 783 1 716 1 513

Totalul terenurilor sub 
control (în conversie şi 
certificate) (hа)

5 952 15 224 16 662 11 789 25 647 26 622

Produse din natura 
sălbatică* (hа) 118 243 397 354 489 083 401 425 546 195 543 655

* Produse din natura sălbatică – ciuperci, ierburi, pomuşoare culese din zone 
naturale certificate, terenuri care nu sunt cultivate.

De ce se acordă atâta atenţie agriculturii naturale de valoare înaltă (ANVI)?

1. De obicei, sistemele de ANVI sunt de o intensitate redusă, sisteme cu contribuţii 
reduse şi diversitate structurală înaltă.  

2. Utilizarea vegetaţiei semi-anuale de către şeptel, deseori în combinaţie cu pre-
zenţa altor trăsături semi-naturale – este o caracteristică cheie a acestor sisteme.

3. Păşunele naturale utilizate de şeptel şi/sau cosite pentru fân. 
Atunci când termenul biodiversitate este utilizat pentru agricultura organică, 
acesta nu înseamnă mai multe plante şi animale, dar şi mai multe plante şi ani-
male native într-o anumită zonă şi care cresc într-un mod natural.

Totuşi, standardele de producere organică nu sunt mereu 100% compatibile cu 
conservarea biodiversităţii şi menţinerea sistemelor de ANVI. Un caz tipic ar fi ara-
tul pajiştilor, luncilor şi păşunilor naturale pentru scopuri agricole. Însă, în acelaşi 
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timp, o mare parte din fermierii ANVI sunt fermieri de subzistenţă care n-au nici 
o legătură cu reţeaua pieţei oficiale.

              

Din aceste considerente, fermierii moldoveni ar trebui să acorde mai multă aten-
ţie potenţialului de păstrare a biodiversității prin conservarea şi menţinerea tră-
săturilor ANVI, însă, în acelaşi timp, să nu împiedice fermierii montani să obţină 
venituri de subzistenţă din aceste activităţi.

Colectarea şi cultivarea materiei prime în bază de plante

Cererea în creştere pentru produse cosmetice şi medicamente naturale, precum şi 
necesitatea de a compensa distrugerea habitatelor naturale impune o atenţie mai 
mare colectării produselor din natură sau cultivării acestora în condiţii favorabile, 
de ex.:

1. Numărul în creştere al speciilor sălbatice preluate pentru a fi cultivate;
2. Colectarea plantelor sălbatice de angajaţi instruiţi ;
3. Parteneriate de lungă durată cu crescători şi colectori la nivel regional;
4. Plante proaspete; 
5. Plante uscate (Drogen);
6. Pomuşoare sălbatice (pentru sucuri şi uleiuri);
7. Uleiuri esenţiale; 
8. Uleiuri grase, ceară; 
9. Etanol, glicerină; 
10. Zahar, amidon; 
11. Altele (emulgatori, agenţi organici de îngroşare).

Un alt concept care ar putea fi util de pilotat şi eventual de investit ar fi parteneria-
tul între conservarea naturii, ecoturism (durabil) şi producţia organică (alimente). 
Exemplul bulgar este Proiectul ‘Noul aur trac’ /www.newthraciangold.eu/ (vezi 
Fig.1 de mai jos).
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Protecţa zonei unice Rhodopi prin 
crearea unei economii noi şi dura-

bile în baza formelor alternative de 
utilizare a terenurilor de pământ şi 

eco-turismului 

Restaurarea sălbă-
tăciei 

•	 Reţeaua	specialiştilor	în	
conservarea	naturii	

•	 Reîntoarcerea	păşunatu-
lui	natural	

•	 Re-introducerea	cailor	
sălbatici,	căprioarelor,	
pisicilor	sălbatice,	capre-
lor,	vitelor	Rhodopi	

•	 Restabilirea	pastora-
lismului	-	readucerea	
persoanelor		

Turism durabil 

•	 Reţea	de	turism	
•	 Susţinerea	proprietarilor	

pensiunilor	
•	 Oferirea	de	hărţi	şi	

informaţii	noi	
•	 Îmbunătăţirea	PR	şi	

comunicării	

Agricultura organică 

•	 Reţeaua	fermierilor	şi	
procesatorilor	

•	 Educaţie/instruire
•	 Demonstraţie/PR
•	 Cooperare	
•	 Procesare/produse	

organice	regionale			

Proiectul ‘Noul aur trac’ este finanţat de fundaţiile olandeze ARK şi Avalon. Până 
în 2014, ei vor colabora împreună cu parteneri şi experţi bulgari pentru a crea un 
model pilot de parteneriat între agricultura organică, ecoturism şi natura sălbati-
că în partea muntoasă de est a Bulgariei, Rhodope. 

Obiectivul pe termen-lung este de a crea un landşaft nou cu un tip nou de econo-
mie. O economie care să se bazeze pe agricultura sustenabilă şi turism în combi-
naţie cu dezvoltarea ecosistemelor naturale complete. Pe viitor, oamenii şi natura 
vor trăi în armonie şi vor beneficia unul pe seama altuia.

În 2014 se prevede o dezvoltare mai bună a diverselor gospodării de agricultură 
organică în regiune. Gospodăriile care produc şi comercializează local produsele 
organice, în paralel cu acordarea de mai multe oportunităţi pentru turişti, ca aceş-
tia să petreacă timpul în regiune şi să se bucure de natura sălbatică atrăgătoare. 
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Toate activităţile vor fi realizate de fermierii şi antreprenorii locali, municipalităţi 
şi organizaţii. În 2014, Rhodope de Est va deveni un exemplu de inspiraţie pentru 
alte regiuni europene şi bulgare.

Astfel, toate exemplele şi propunerile menţionate mai sus pentru iniţiative 
agroambientale, inclusiv şi agricultura organică, pot fi analizate de autorităţile 
moldoveneşti pentru a planifica şi implementa o Strategie bine gândită şi justifi-
cată pentru Dezvoltarea Agricolă şi Rurală în Moldova pentru următoarea perioa-
dă a programului, până în 2020.
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experienţa româniei: 
programul sapard  iv

CE a aprobat programul pentru România în decembrie 2000. Prin intermediul Ho-
tărârii Comisiei de conferire a asistenţei de management Nr. 638 din 31 iulie 2002, 
Fondul Naţional din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a acreditat pe plan in-
tern Agenţia SAPARD din România. Lansarea efectivă a Programului – adică startul 
prezentării şi înregistrării oficiale a solicitărilor – a demarat la 1 august 2002.

4.1 Cadrul instituţional

Autoritatea competentă pentru programul SAPARD a fost Directoratul General 
al Fondului Naţional din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Rolul autorităţii 
competente a fost  de a examina structurile şi procedurile Agenţiei în ceea ce pri-
veşte aranjamentele administrative, de evidenţă contabilă, cele de plată şi audit 
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intern. Principala funcţie a Fondului Naţional a fost  de a conferi, monitoriza şi 
retrage acreditarea Agenţiei SAPARD. 

Agenţia SAPARD (AS) a fost autoritatea naţională responsabilă de implementa-
rea financiară şi tehnică a Programului SAPARD. Agenţia SAPARD este o instituţie 
publica autonomă cu drepturi juridice, pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimenta-
ţiei şi Pădurilor. Sunt şi opt birouri regionale SAPARD, care sunt distribuite destul 
de uniform, cu excepţia celui care cuprinde doar Bucureştiul şi un judeţ agricol.

Autoritatea de administrare (AA) a Programului SAPARD a fost iniţial organizată 
pe lângă Ministerul Integrării Europene (MIE). Aceasta este responsabilă de coor-
donarea şi raportarea cu privire la monitorizarea şi evaluarea programului. Ulte-
rior, autoritatea de administrare a fost desemnată Ministerului Finanţelor Publice 
(MFP), iar în final aceasta a fost organizată pe lângă Ministerul Agriculturii, Păduri-
lor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), care a suferit un şir de reorganizări, atribuindu-
i-se diverse denumiri.

Comitetul de monitorizare (CM) a fost constituit pentru a asigura supraveghe-
rea, eficacitatea şi calitatea implementării programului.Din componență fac parte 
reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale responsabile de domeniile acoperi-
te de program, parteneri sociali şi observatori din partea Comisiei Europene. CM 
evaluează periodic progresul şi autorizează ajustările făcute la Program în baza 
contribuţiilor  din partea secretariatului AA, parțial, şi în acelaşi mod din partea 
Agenţiei SAPARD. În calitate de Organ de certificare pentru programul SAPARD 
a fost desemnată Curtea de Conturi din România. Principalele sale obligaţiuni se 
referă la auditul extern şi certificarea conturilor anuale ale Agenţiei SAPARD.

Organele delegate. Pentru a-şi implementa măsurile, Agenţia SAPARD a trans-
ferat/partajat o parte din responsabilităţile sale către două organe delegate: Di-
rectoratul Dezvoltării Rurale din cadrul MAPDR şi Ministerul Transportului, Con-
strucţiilor şi Turismului (MTCT). Organele delegate au fost desemnate în baza 
expertizei tehnice necesare pentru implementarea fiecărei măsuri. 

4.2 Obiectivele Programului SAPARD

Obiectivele generale pentru Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvolta-
re Rurală (PNADR) sunt:

1. de a contribui la aderarea României la Uniunea Europeană;
2. de a asigura consolidarea agriculturii române pentru a putea face faţă presiuni-

lor de competiţie pe piaţa UE;
3. de a îmbunătăţi condiţiile de trai ale agenţilor economici în zonele rurale.

PNADR a fost elaborat de România şi aprobat de Comisie.
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Programul clasifică priorităţile României pentru dezvoltarea durabilă a zone-
lor sale rurale în patru axe prioritare:

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea accesului la pieţe şi competitivităţii produselor agri-
cole procesate;

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea infrastructurii pentru dezvoltarea rurală şi agricultură;

Prioritatea 3: Dezvoltarea economiei rurale;

Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane.

Pentru a realiza obiectivele şi priorităţile generale au fost definite următoarele 
obiective specifice/strategice:

1. Dezvoltarea durabilă a unui sector agroalimentar competitiv prin modernizarea 
şi îmbunătăţirea procesării, marketingului produselor agricole şi celor piscicole;

2. Sporirea standardelor de trai în zonele rurale prin îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii necesare, cât şi prin definirea şi crearea unor practici agricole bune 
pentru dezvoltarea durabilă agricolă şi rurală;

3. Dezvoltarea economiei rurale prin crearea şi modernizarea mijloacelor fixe, pen-
tru exploataţiile agricole şi forestiere private, dezvoltând şi diversificând activită-
ţile economice pentru a menţine şi/sau crea venituri alternative/suplimentare şi 
locuri noi de muncă;

4. Dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătăţirea instruirii vocaţionale pentru 
fermieri şi deţinătorii de terenuri forestiere, precum şi prin dezvoltarea şi consoli-
darea capacităţilor instituţionale.

4.3  Criteriile comune de eligibilitate pentru măsurile ce ţin de solici-
tanţii privaţi

Tipul solicitanţilor:

Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice cu 100% capital privat (companii co-
merciale, cooperative). Pentru anumite măsuri au fost aprobate entităţi economi-
ce private speciale, cum sunt persoanele fizice autorizate – care sunt înregistrate 
din punct de vedere comercial; asociaţia de afaceri în familie; companii agricole 
cu o înregistrare specială; grupuri de producători şi grupuri speciale de fermieri 
care nu sunt persoane juridice, dar sunt înregistrate ca asociaţii.

Regulamentul SAPARD român a fost mult mai exigent decât prevedea Acordul 
multianual de finanţare (AMAF). Conform AMAF, cerinţa era ca solicitantul să fie o 
entitate cu cel puţin 75% capital privat. Cerinţa de 100% a fost foarte bună pentru 
accelerarea privatizării, însă nu a fost un obiect specific al acquis-ului. 
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4.4  Procedurile de implementare 

Manualul operaţional conţine peste 600 de pagini şi include detalii pentru toate 
directoratele şi toate organele delegate din cadrul AS. Manualele operaţionale 
sunt elaborate de AS. Manualele vin cu detalii minuţioase despre toţi paşii, sarci-
nile şi responsabilităţile ce ţin de implementarea SAPARD. Manualele sunt supuse 
auditului, iar uneori sunt modificate de departamentul audit intern, consultantul 
privat extern (unul din cei patru mari) şi organele CE. 

4.5  Etapele de implementare a proiectelor finanţate  prin Programul 
SAPARD 

Cererea de solicitări – se realizează lunar pentru fiecare măsură implementată 
până ce alocarea de fonduri se epuizează complet;

Elaborarea solicitării (include pentru majoritatea proiectelor forma solicitării, stu-
diul de fezabilitate, planul de afaceri şi documentele de suport). Proiectele cu un 
buget care nu depăşeşte  50,000 euro n-au nevoie de studii de fezabilitate şi pla-
nuri de afaceri, doar numai de un memorandum pentru a demonstra necesitatea 
investiţiei (perioada de timp necesară este de cel puţin 2 luni, din cauza necesităţii 
documentaţiei de suport);

Conformitate: verificarea preliminară a documentaţiei care este prezentată perso-
nal de doi reprezentanţi ai solicitantului (un jurist şi un specialist tehnic) se rea-
lizează de BRIPS (dacă proiectul nu este conform, BRIPS oricum îl înregistrează şi 
solicitantul mai poate veni încă de două ori în cadrul aceleaşi cereri de solicitări);

Evaluarea eligibilităţii: se realizează în baza documentelor de BRIPS şi inspecţii în 
teritoriu de către organele delegate;

Procesul de selectare – proiectele eligibile sunt apreciate şi clasificate, iar AS an-
gajează fonduri într-o ordine inversă de la cel mai bun scor până la cel mai rău. 
Eligibilitatea şi procesul de selectare urmează să fie realizate în decurs de 60 de 
zile din ultima zi a cererii de solicitări. Cu toate acestea, uneori, au fost înregistrate 
şi întârzieri, atunci când erau depuse un număr mare de solicitări;

Contractarea – etapă realizată în decurs de 15 zile din momentul anunţării pro-
iectului;

Implementarea şi plăţile - maximum doi ani de la contractare până la ultima cerere 
de plată înregistrată de solicitant la BRIPS;

Perioada de monitorizare este de cinci ani.

Potenţialii beneficiari au prezentat solicitările la birourile regionale relevante 
(BRIPS) ale AS. Documentele au fost verificate din punctul de vedere al conformi-
tăţii (deplinătatea şi corectitudinea completării) în prezenţa solicitantului. Dacă 
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verificarea conformităţii era pozitivă, solicitarea era trimisă organelor delegate re-
levante pentru realizarea verificării eligibilităţii la nivel de judeţ. Eligibilitatea mai 
era verificată şi prin vizite în teritoriu efectuate de organele delegate, precum şi 
de BRIPS. Concluziile BRIPS şi ale organelor delegate trebuiau să fie aceleaşi sau, 
în caz contrar, Directoratul pentru evaluare din cadrul agenţiei centrale urma să 
decidă în final. După care, decizia pentru suport era luată şi trimisă către Directo-
ratul selectare şi contractare. Directorul General semna decizia şi la o etapă mai 
târzie se încheia contractul. 

La toate nivelele decizionale se implementa principiul „celor patru ochi”.

Merită de menţionat şi faptul că procedurile şi manualul operaţional erau 
elaborate atât de detaliat, încât să nu existe niciun precedent în birocraţia 
românească. Astfel, posibilitatea pentru survenirea unor acte de corupţie 
pe parcursul implementării programului era foarte limitată. Acesta a fost un 
pas enorm înainte în comparaţie cu birocraţia românească, totuşi acesta a 
implicat şi unele complexităţi, care au împiedicat eficacitatea programului.

4.6  Modalităţile de organizare a licitaţiilor pentru proiectele finanţa-
te prin Programul SAPARD 

O perioadă minimă de 30 de zile era necesară pentru pregătirea şi anunţarea dosa-
rului licitaţiei; 60 de zile – perioada obligatorie fixată de Comisie între ziua de lan-
sare şi închidere a acestor licitaţii; 60 de zile - maximum pentru evaluarea licitaţiilor 
şi acordarea contractelor; 90 de zile - maximum pentru achitarea reclamanţilor şi 
efectuarea plăţilor. Experţii directoratului pentru audit intern verifică 100% toţi 
paşii de la depunerea solicitării până la efectuarea plăţii. Şi în final, Directoratul 
antifraudă şi control este responsabil de controale ex-post pe o perioadă de 5 ani, 
precum şi controale în caz de plângeri şi iregularităţi.

Din observaţii, MTE şi interviuri focus s-a dovedit că uneori perioada de timp între 
depunerea solicitării şi contractare era până la 6 luni, prea lungă. În majoritatea 
cazurilor era vorba de implementarea unor măsuri noi, mai cu seamă la începutul 
programului. De îndată ce s-au stabilit toate procedurile de rutină pentru fiecare 
măsură şi funcţie, procesul s-a îmbunătăţit considerabil. În unele cazuri problema 
ţine de capacitatea de absorbţie a beneficiarilor în ceea ce priveşte aptitudinile  
acestora de a elabora solicitări coerente şi pe deplin conforme.

Plăţile pentru suport financiar nerambursabil: Programul SAPARD nu oferea plăţi în 
avans, ci doar rambursa cheltuielile deja făcute. Executarea proiectului se realiza 
din mijloacele financiare ale solicitantului până la acordarea finanţării SAPARD. 
Rambursarea se realizează în baza cererii de plată însoţită de documente justifi-
cative (facturi, contracte, ordine de plată, etc.). Solicitanţii puteau alege numărul 
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tranşelor de rambursare, care să cuprindă întreaga sumă eligibilă pentru proiect. 
Rambursările se efectuau maximum în 90 de zile din momentul prezentării cererii 
de plată către BRIPS.

Situaţia s-a îmbunătăţit în ceea ce priveşte limita de 90 de zile pentru achitare. 
Perioada medie de achitare a fost de 55 de zile până în luna iulie 2003 şi s-a redus 
mai târziu până la 30 de zile. 

În ceea ce priveşte procedura de plată, cerinţa era următoarea: beneficiarul tre-
buia să achite întreaga sumă a unei facturi, după care să aştepte debursarea din 
partea SAPARD şi acest fapt a constituit o mare constrângere în ceea ce priveşte 
capacitatea de absorbţie. Pe parcursul implementării s-au găsit modalităţi pentru 
a scurta perioada dată de timp, însă oricum ar fi recomandate schimbări în pro-
cedura respectivă, şi anume: Programul ar trebui să-şi plătească partea sa direct 
către furnizor/contractant după ce beneficiarul şi-ar efectua partea sa de plăţi. 
Acest fapt ar fi putut oferi acelaşi nivel de control al securităţii. 

4.7  Experienţa acumulată în urma implementării Programului SA-
PARD 

Pentru a implementa eficient noul program de dezvoltare rurală în România s-au 
luat în considerare cauzele absorbţiei reduse a fondurilor SAPARD pe parcursul 
primilor ani de implementare a Programului. Printre acestea s-au numărat: lipsa 
informării beneficiarilor, lipsa accesului la cofinanţare privată, lipsa dorinţei din 
partea băncilor de a prelua anumite riscuri şi lipsa dorinţei beneficiarilor de a-şi 
asuma riscuri. 

În ceea ce priveşte problemele generale care au afectat implementarea Programului 
SAPARD, trebuie de menţionat că acestea au fost mult mai grave în prima parte 
a perioadei de planificare, deoarece atât capacităţile administrative reduse şi 
lipsa experienţei în cadrul autorităţilor române implicate în implementarea 
Programului, cât şi contextul economic şi lipsa unei politici coerente de stimulare 
a beneficiarilor au dus la o implementare destul de dificilă a Programului. Aceste 
probleme au fost abordate treptat. 

Dificultăţile majore apărute pe parcursul implementării Programului SAPARD, care 
au fost luate în considerare la implementarea noului Program sunt următoarele: 

1. concentrarea la începutul perioadei de planificare a tuturor activităţilor la nivel 
central şi constituirea tardivă a unui cadru instituţional adecvat pentru asigura-
rea eficienţei activităţilor implementate; 

2. procedurile rigide de implementare, volumul mare de documente de suport so-
licitate din partea solicitanţilor, cât şi nivelul insuficient de consiliere a acestora 
din partea autorităţilor competente au dus la o aplicare dificilă a procesului de 
prezentare a solicitărilor; 
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3. termenele procedurale  de durată pentru evaluarea şi selectarea proiectelor şi 
autorizarea plăţilor; 

4. nivelul redus de informare a publicului general din cauza publicităţii insuficiente 
despre conţinutul Programului; 

5. accesul dificil la servicii de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea pro-
iectelor, costul exagerat pentru astfel de servicii şi deseori lipsa calităţii în presta-
rea unor astfel de servicii – toate acestea şi un nivel redus de funcţionalitate a 
Agenţiei Naţionale de consultanţă în domeniul agriculturii; 

6. costul înalt al creditelor necesare pentru cofinanţare în contextul general al ren-
tabilităţii medii a activităţilor agricole şi celor conexe, cât şi lipsa garanţiilor pen-
tru accesarea acestor credite, mai cu seamă pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
şi micii fermieri; 

7. lipsa interesului şi strategiilor viabile din partea băncilor comerciale şi a altor tipuri de 
organe de creditare cu privire la finanţarea agriculturii şi dezvoltarea rurală; 

8. din cauza crizei economice existente, actorii economici au înregistrat datorii că-
tre stat, care le-au blocat accesul la finanţarea SAPARD; 

9. dificultăţi în acordarea drepturilor de proprietate şi folosinţă pentru bunurile 
imobiliare (terenuri, construcţiile supuse modernizării) din cauza reglementării 
legale în desfăşurare cu privire la proprietate şi instabilităţii în acest domeniu, 
ceea ce a dus la un număr mare de cazuri soluţionate în instanţa de judecată.

Experienţele din implementarea Programului SAPARD au demonstrat necesitatea 
de a oferi beneficiarilor anumite facilităţi de cofinanţare şi preluare a riscului prin 
intermediul unor operaţiuni financiare, cât şi înlăturarea unor restricţii de prisos 
care au fost identificate drept cauze ce au limitat capacitatea de absorbţie a fon-
durilor. Astfel, pentru noua perioadă de programare, au fost îmbunătăţite condiţi-
ile de finanţare, pentru a răspunde mai bine necesităţilor beneficiarilor potenţiali. 
Prin urmare, beneficiarii vor putea să contribuie în natură la realizarea proiectu-
lui, aranjamentele de leasing vor fi acceptate pentru finanţare, iar beneficiarii în 
cadrul a câteva masuri vor putea solicita plata în avans din asistenţa oferită până 
la un anumit plafon şi conform condiţiilor stabilite în program. Lecţiile însuşite pe 
parcursul implementării Programului SAPARD, mai cu seamă în ceea ce priveşte 
dificultăţile de implementare, au fost luate în considerare la elaborarea progra-
mului ulterior implementat în România.  

După cum s-a observat după implementarea Programului SAPARD în câteva 
state europene noi este necesar ca informaţia referitoare la program să fie bine 
structurată şi să existe o abordare coerentă la nivel de ţară. Structurile de imple-
mentare la nivel regional trebuie să fie pregătite bine pentru a susţine mai eficient 
publicitatea programului. De asemenea, este necesar de dezvoltat anumite com-
petenţe specifice ale experţilor  la nivel de regiune/raion, pentru a îmbunătăţi 
contactele cu beneficiarii/potenţialii beneficiari, acordarea consilierii cu privire la 
oportunităţile programului pentru a dezvolta domeniul afacerilor agricole la nivel 
de localitate, regiune, ţară şi UE. 
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Deoarece cofinanţarea privată a reprezentat o problemă cheie şi pentru a doua 
perioadă de programare în România, este necesar de a adopta măsurile care au 
dus la sporirea nivelului de absorbţie a fondurilor comunitare. 

De asemenea, ţinând cont de experienţa acumulată şi cunoaşterea dificultăţilor 
primei perioade de implementare a Programului SAPARD şi anume procedurile 
rigide şi complexitatea cerinţelor procedurale cu care s-au confruntat potenţialii 
beneficiari, ulterior s-a decis să se simplifice procesul de implementare prin sim-
plificarea documentelor justificative necesare pentru prezentarea proiectului, cât 
şi implementarea PNDR la trei nivele: central, regional şi local – unde se va asigura 
contactul direct cu beneficiarii Programului.
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ConCluzii 

Schimbul de experienţă şi activităţile realizate în cadrul proiectului „Politici agri-
cole şi rurale: standarde de dezvoltare” au permis identificarea unor învăţăminte 
utile pentru Republica Moldova în aspiraţiile de dezvoltare europene. 

Având în vedere politica de integrare europeană a Republicii Moldova, obiectivul 
strategic si ireversibil al politicii naționale în acest domeniu este de a dezvolta 
industria agro - alimentară pentru a fi competitivă pe piața internă şi de export 
prin alinierea la standardele UE şi internaţionale de siguranță alimentară şi stan-
dardele de calitate. 

Implementarea mai multor reforme se va realiza odată cu lansarea instrumentului 
ENPARD - Programului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pentru 
ţările din vecinătatea Uniunii Europene în Moldova. Acest suport politic din par-
tea UE este posibil numai în cazul respectării unor precondiţii care presupun: 

•	 prioritatea naţională a domeniului; 

•	 asigurarea cadrului instituţional adecvat şi funcţional; 

•	 respectarea şi aplicarea normelor şi standardelor aferente securităţii alimen-
tare.

Asigurarea acestor cerinţe va condiţiona creşterea credibilităţii produselor autoh-
tone pe piaţa UE şi va consolida încrederea investitorilor şi partenerilor de dez-
voltare.

Experienţa poloneză şi cea bulgară în domeniul implementării instrumentului de 
pre-aderare – SAPARD, menit să pregătească ţările pentru participarea în Politică 
Agricolă Comună şi Piaţa Unică, este de o importanţă deosebită pentru Moldova, 
mai cu seamă în contextul faptului că, începând cu 2014, Republica Moldova va 
obţine acces la finanţare, sub egida ENPARD. Aceasta este o nouă iniţiativă de 
politici, parte a angajamentului UE faţă de creşterea şi stabilitatea economică, 
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inclusiv în vecinătatea sa, care recunoaşte  potenţialul important al agriculturii 
din perspectiva securităţii alimentare, producerii durabile şi ocupării în sectorul 
rural. UE oferă o platformă de dialog vizând ENPARD tuturor ţărilor partener şi 
este disponibilă să acorde asistenţă pentru implementarea politicilor ENPARD şi 
reformelor conexe pentru toţi cei care şi-au asumat angajamentul de a transforma 
dezvoltarea agricolă/rurală într-un sector cheie în cooperarea cu UE. Suportul dat 
va include asistenţă pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare agricolă şi rurală 
pe termen lung împreună cu toţi actorii cointeresaţi, precum şi dezvoltarea capa-
cităţilor instituţionale necesare la nivel local şi naţional.

Proiectul „Politici agricole şi rurale: standarde de dezvoltare” a servit de aseme-
nea şi drept oportunitate pentru schimbul de opinii şi idei în rândul experţilor 
din Moldova, Polonia, Ungaria, Bulgaria şi România, contribuind la o mai bună 
înţelegere a măsurilor de consolidare de politici ce vizează dezvoltarea agricolă 
şi rurală durabilă.

Participanţii la activităţile realizate în cadrul proiectului au stabilit următoarele 
priorităţi pentru dezvoltarea sectorului agricol şi rural în Republica Moldova:

•	 favorizarea transferului de cunoştinţe în agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală; 

•	 sporirea competitivităţii agriculturii şi viabilităţii producătorilor agricoli;

•	 promovarea şi modernizarea lanțului agro-alimentar şi managementul riscu-
lui în agricultură; 

•	 restabilirea, conservarea şi îmbunătăţirea ecosistemelor bazate pe emisii re-
duse de carbon în agricultură şi silvicultură; 

•	 promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică 
în regiunile rurale.
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