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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

În atenția domnului Ministru Adrian- Ionuț Chesnoiu 

Stimate Domnule Ministru! 

 

La întocmirea Planului Național  Strategic pe perioada 2023-2027,  pus în dezbatere 

publică până la data de 26.02.2022 vă rugăm să luați în considerare următoarele 

propuneri de amendamente: 

Din cauza complexității PAC, este dificil și chiar riscant pentru operatorii economici luați 

individuali și pentru producători să solicite subvenții. O simplificare și o accelerare în 

acest sens este de dorit, în special în cazul sumelor mici, odată cu raționalizarea 

sarcinilor administrative; 

În cazul plăților directe și pe suprafețe, resursele trebuie concentrate pe fermele mici și 

cele familiale, în timp ce în cazul fermelor mari vizate de limita maximă a sumelor 

trebuie facilitat accesul la instrumente financiare; 

Pledăm pentru consolidarea sprijinirii viticulturii și creșterii animalelor împreună cu 

activitățile conexe de pantă abruptă sau de munte (inclusiv și pășunile montane, 

respectiv metodele de exploatare care facilitează creșterea biodiversității în cazul 

pășunilor); 

În cazul ariilor Natura 2000, al sarcinilor suplimentare cauzate de prevederile de  

biodiversitate, al zonelor cu o valoare naturală importantă, respectiv în cazul terenurilor 

vizate de carnivorele protejate trebuie introduse compensațiile și formele de sprijin 

necesare pentru facilitarea angajamentelor suplimentare, în mod simplu și ușor 

accesibil; 

Salutăm inițiativa Comisiei Europene destinată „satelor inteligente” și aportul 

Parlamentului European la succesul acestuia și propune extinderea acestei noțiuni la cea 

de „zone rurale inteligente”, respectiv solicităm ca autoritățile publice locale să aibă un 



  
 

  

rol mai mare în dezbaterile privind reglementarea cadrului privind activitățile locale și 

regionale legate de această inițiativă; 

Atragem atenția asupra succeselor instrumentelor LEADER/CLLD, la fel ca celelalte 

Fonduri UE, și recomandă intensificarea utilizării acestora, iar pentru succesul politicilor 

de coeziune teritorială ar trebui introduse instrumentele de tip ITI în dezvoltarea rurală. 

In acest sens propunem alocarea a cel puțin 20% din fonduri pentru aceste metode și 

instrumente; 

Recomandăm finanțarea acelor investiții publice care au ca scop înființarea și 

reabilitarea infrastructurii de bază și a serviciilor de bază, în acele state membre unde 

accesul populației și economiei locale la serviciile de bază nu atinge media europeană şi 

nu satisfac cerințele populației și economiei locale; 

Guvernanța este principalul instrument de inovare care s-a dovedit a avea un rol de 

pionierat în implementarea politicilor UE: cel puțin 20% din finanțarea FEADR ar trebui 

să fie direct legată de mecanismul de livrare LEADER/CLLD. 

De asemenea, ar trebui să existe o metodă simplificată distinctă pentru plățile directe și, 

de asemenea, pentru proiectele de micro-investiții sub bugetul de 200.000 de euro – 

aplicabilă și în contextul regulilor de achiziții publice și al mecanismului de proiectare.  

Principiile proporționalității și solidarității trebuie adaptate în așa fel încât, fermele mici 

și mari să aibă acces la un sistem personalizat, astfel fermele mari să aibă acces la 

resurse financiare, în timp ce fermele mici să aibă un supliment semnificativ a 

veniturilor. 

Reforma guvernanței PAC în România, ar trebui să se acorde prioritate cooperării și 

inițiativelor regionale și micro-regionale (infrastructură, economie, comunitate și mediu) 

care pot fi consolidate, în special prin coordonarea județeană și planificarea strategică. 

În continuare, beneficiarii și autoritățile publice locale ar trebui să primească îndrumări 

și sprijin pentru simplificare, în loc să se instituie noi reguli birocratice. 

 

În ceea ce privește elaborarea instrumentelor de finanțare, în continuare: 



  
 

  

- Este nevoie de alegerea corectă a instrumentelor de finanțare, în cadrul căruia 

cele mici ar trebui lăsate cu plăți directe, iar fermele mari trebuie sprijinite în 

creșterea dimensiunii lor economice. 

- Trebuie asigurat concurența în baza calității în loc de cantitate, care va permite 

concentrarea pe resurse de dezvoltare a produselor tradiționale și a producției 

ecologice, fapt care asigură un mijloc mai sigur în comunități rurale mici. 

- Natura cooperativă și necorporativă trebuie clarificată în contextul 

instrumentelor de finanțare 

În ceea ce privește dezvoltarea rurală: 

- Un număr mare de unități administrativ teritoriale nu solicită ceea ce este 

necesar, ci pentru ceea ce se poate solicita, astfel este necesară de flexibilizarea 

activităților ce se poate solicita în cadrul proiectelor propuse. 

- Există încă o nevoie de sprijinire a investițiilor din partea autorităților locale și 

regionale în domeniul dezvoltării rurale. 

- În cadrul programului LEADER este important să se reducă semnificativ birocrația 

și să se crească valoarea fondurilor eligibile. 

- Este nevoie de un sistem subvenționat pentru planificare și optimizare regional. 

- Trebuie ajutate oportunitățile de mobilitate pentru persoanele în vârstă și pentru 

cei săraci din zonele rurale. 

- Trebuie stabilit un cadru rural pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, inclusiv o 

astfel de extindere a sistemului de îngrijire a sănătății. 

În ceea ce privește protecția mediului și biodiversitate: 

- Ecologizare și adaptarea ulterioară la climă etc. sistemele trebuie să țină seama 

de specificațiile locale. 

Cu referire la planificare: 

- Este necesară o procedură simplificată de autorizare-planificare pentru proiectele 

cu valoare redusă. 



  
 

  

- Trebuie asigurate resursele bugetare necesare pregătirii cererilor de finanțare. 

- Termenele sunt prea scurte, ceea ce degradează calitatea planurilor. 

- Clarificarea situației de proprietate este o problemă chiar și pentru investițiile 

publice, astfel este necesară o reglementare mai flexibilă din acest punct de 

vedere. 

- Se propune o abordare bazată pe programe complexe, integrată, adică să nu fie 

limitat pe un singur punct de investiție. 

- Trebuie dezvoltată capacitatea de inițiativă și implementare a organizațiilor 

locale și microregionale și trebuie asigurate resurse pentru această activitate. 

- Consiliul Județean are un rol important în coordonarea și sprijinirea dezvoltării 

locale și microregionale - acest rol ar trebui susținut în continuare. 

Mulțumim mult pentru atenția Dumneavoastră și avem speranța că propunerile noastre 

vor fi luate în considerare, astfel contribuind la obiectivele și acțiunile vizate în acest 

domeniu, sprijinind beneficiarii domeniului agricol, rural și al dezvoltării rurale atât în 

zonele urbane, cât și în zonele rurale.  

Vă rog, domnule Ministru, să primiți expresia considerațiunilor noastre. 

 

Cu stimă,  

Borboly Csaba 

Președinte 

Miercurea Ciuc, 25.02.2022 
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