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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1838/2012 adresată de Ramona Riscau, de cetățenie română, privind 
finanțarea proiectelor eligibile în baza FEADR (măsura 141) în România

1. Rezumatul petiției

Petiționara indică faptul că au fost trimise scrisori de confirmare a eligibilității pentru 11 430 
de proiecte depuse în temeiul măsurii 141 – ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență, dar 
că cererile de finanțare corespunzătoare au fost ulterior respinse. Petiționara reclamă, de 
asemenea, faptul că autoritățile fie nu dezvăluie toate informațiile relevante, fie prezintă 
informații inexacte.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Programele de dezvoltare rurală (PDR) aprobate de Comisia Europeană stabilesc domeniul de 
aplicare al măsurilor (obiectivele, criteriile de eligibilitate, condițiile care trebuie respectate, 
beneficiarii, etc.) finanțate prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).  
Statele membre trebuie, de asemenea, să stabilească criteriile de selecție în vederea obținerii 
fondurilor europene.  
Aceste criterii de selecție sunt folosite pentru identificarea și acordarea priorității proiectelor 
și/sau beneficiarilor care îndeplinesc cel mai bine obiectivele unei anumite măsuri de sprijin, 
contribuind astfel în modul cel mai eficient la realizarea obiectivelor strategice globale 
identificate de statul membru în programul său. 
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Potrivit principiului „gestiunii partajate”, selectarea proiectelor în conformitate cu PDR este 
de competența autorității de gestionare.  Comisia Europeană nu intervine în acest proces.

Cu toate acestea, eligibilitatea unui proiect nu creează un drept de accesare a fondurilor UE.  
În conformitate cu PDR din România, fiecărei cereri de propunere îi corespunde un pachet 
financiar anunțat în avans de către autoritățile naționale competente. În cazul în care numărul 
proiectelor primite depășește pachetul financiar al cererii, precum în cazul acestei petiții,  
toate proiectele eligibile primesc un punctaj în funcție de criteriile de selecție enumerate în 
textul PDR specific României.

Criteriile de selecție a candidaților în conformitate cu măsura 141 „Ajutor pentru exploatațiile 
de semisubzistență” sunt următoarele:

- să facă parte dintr-o asociație recunoscută, conform legislației naționale în vigoare, cu 
cel puțin șase luni înainte de lansarea programului pentru care aceștia candidează (de 
exemplu: grupuri de producători, cooperative etc.); 

- să candideze, de asemenea, pentru măsura de agromediu;

- să se afle într-o zonă defavorizată;

- exploatația trebuie să aparțină unui tânăr fermier;

- să facă o investiție, în special care să asigure respectarea standardelor Uniunii.

Punctajul (numărul de puncte) acordat fiecăruia dintre aceste criterii este decis de autoritatea 
de gestionarea a PDR din România, după consultarea comitetului de monitorizare a 
programului. Trebuie menționat faptul că principiul „primul venit, primul servit” nu a fost 
niciodată pus în aplicare în selectarea proiectelor conform măsurii 141 „Ajutor pentru 
exploatațiile de semisubzistență” din PDR din România, precum este indicat în prezenta 
petiție. 

De asemenea, comitetul de monitorizare stabilește numărul maxim de cereri de propuneri care 
pot fi inițiate pentru fiecare măsură/pe an.  Autoritatea română de gestionare a avut 
posibilitatea să inițieze maxim două cereri privind măsura 141 în acest caz, dar a decis să 
inițieze doar una singură. 

De asemenea, în selectarea proiectelor care urmează să fie finanțate, autoritățile naționale 
responsabile trebuie să acorde prioritate candidaturilor care îndeplinesc cel mai bine criteriile 
de selecție, nu doar să caute să atingă numărul maxim prevăzut de proiecte care beneficiază 
de ajutor, fără a efectua o evaluare calitativă a proiectelor individuale.  

Pentru orice întrebare privind motivele care au dus la respingerea proiectelor individuale, 
petiționara trebuie să se adreseze autorității de gestionare responsabilă de punerea în aplicare 
a PDR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România) 

Concluzie

Selectarea proiectelor se află în competența autorității de gestionare din statele membre. 
Pentru detalii suplimentare, petiționara trebuie să contacteze autoritățile române responsabile 
de punerea în aplicare a PDR, inclusiv de selectarea proiectelor individuale pentru primirea 
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sprijinului.


