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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0628/2010, adresată de Ciprian Dobre, de cetățenie română, 
privind probleme legate de utilizarea și gestionarea de către guvernul român 
a unor fonduri alocate prin Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică activitatea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), 
care gestionează fondurile alocate României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR). Petiționarul se referă în special la proiectele finanțate în cadrul Măsurii 322a 
Axei III, respectiv "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale". Potrivit petiționarului, 
după iunie 2009, APDRP ar fi modificat grilele de acordare a punctelor pentru proiecte cu 
doar o lună înainte de termenul limită de prezentare a acestora, ceea ce a afectat întregul 
proces. Petiționarul denunță absurditatea unora dintre modificări care au constat în 
depunctarea proiectelor care vizau introducerea apei potabile și a canalizării – o prioritate în 
mediul rural - în raport cu cele care vizau infrastructura de drumuri. El consideră că acesta ar 
fi rezultatul corupției instituționalizate care ar exista în România în jurul construcției și 
reabilitării de drumuri. Petiționarul afirmă, totodată, că modificările de grile făcute de APDRP 
ar fi avut un caracter preferențial și susține că, din cele 295 de proiecte admise spre finanțare 
în iunie 2009, doar 38 au ca principală componentă infrastructura de apă potabilă și 
canalizare. Prin urmare, acesta solicită o anchetă pentru a clarifica problemele semnalate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011
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Petiția

Petiția în discuție se referă la aplicarea criteriilor de selecție pentru Măsura 322 „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și 
punerea în valoare a moștenirii rurale” din Programul Național de Dezvoltare Rurală al 
României (PNDR) 2007-2013, care beneficiază de sprijin din partea Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Măsura este menită să îmbunătățească condițiile de 
viață ale populației rurale prin asigurarea accesului la serviciile de bază și conservarea 
patrimoniului cultural și natural local, în vederea unei dezvoltări durabile. 

În cazul PNDR al României, criteriile de selecție sunt stabilite în cadrul programului în sine, 
astfel cum a fost aprobat de Comisie. Cu toate acestea, punctajul acordat în funcție de aceste 
criterii se stabilește de către Autoritatea de Management pentru PNDR, după consultarea 
Comitetului de Monitorizare.
Există 10 criterii de selecție pentru Măsura 322, fiecare cu un punctaj specific1:

1. Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investiție similară (10 puncte);

2. Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat (10, 7 sau 5 puncte, în 
funcție de nivelul de sărăcie);

3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană (5 
puncte);

4. Proiecte integrate de investiții (5 puncte);
5. Proiectele de investiții în infrastructura de apă/ape reziduale în localitățile rurale cu 

între 2 000-10 000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu 
sunt finanțate din POS Mediu (cofinanțate de FEDER) (15 puncte);

6. Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu 
principalele căi rutiere (drumurile județene, naționale) sau alte căi principale de 
transport (feroviare și fluviale) (25 de puncte);

7. Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa 
este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de 
secetă (5 puncte); 

8. Proiectele de investiții în infrastructura de apă/ape reziduale pentru zonele în care 
apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă o 
concentrație ridicată de nitrați care afectează sănătatea populației (5 puncte);

9. Proiecte de investiții în infrastructura socială (10, 7 sau 5 puncte, în funcție de 
beneficiar);

10. Proiectele care promovează investiții în scopul conservării specificului local și a 
moștenirii culturale (10, 7 sau 5 puncte, în funcție de beneficiar).

Criteriile de selecție în sine nu au fost niciodată modificate de la aprobarea PNDR în 2008. Cu 
toate acestea, Autoritatea de Management a modificat punctajul unora dintre criteriile de 
selecție înainte de lansarea cererii de propuneri din iunie 2009.

Observațiile Comisiei

                                               
1 Punctajul menționat este cel aplicat cu ocazia cererii de propuneri din iunie 2009, care este 
contestată de petiționar.
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Programele de dezvoltare rurală aprobate de Comisia Europeană stabilesc domeniul de 
aplicabilitate a măsurilor (obiective, condiții de sprijin/criterii de eligibilitate, beneficiari etc.) 
și orientează sprijinul din partea FEADR prin stabilirea unor criterii de selecție, în vederea 
identificării solicitărilor care răspund cel mai bine nevoilor țărilor, identificate în Planurile 
strategice naționale. 
Cu toate acestea, selecția proiectelor se face de către autoritățile de gestionare, cu condiția ca 
alegerile lor să respecte principiile stabilite în programele adoptate și convenite cu Comisia, 
precum și legislația UE relevantă.

În cazul României, deși criteriile de selecție sunt prevăzute în cadrul PNDR în sine, 
Autoritatea de Management este cea care stabilește punctajul aferent criteriilor de selecție și 
poate decide să-i aducă modificări, în urma consultării Comitetului de Monitorizare a PNDR.

Comisia este la curent cu faptul că s-au operat anumite modificări ale punctajului aferent 
criteriilor de selecție înainte de lansarea cererii de propuneri și a atras deja atenția Autorității 
de Management cu privire la necesitatea de a se evita orice modificări de ultim moment, 
pentru a asigura tratamentul echitabil și egal al tuturor potențialilor beneficiari. 
În ceea ce privește în special Măsura 322 din PNDR al României, Comisia dorește să clarifice 
faptul că, potrivit informațiilor de care dispune, modificările aduse punctajului pentru 
proiectele de investiții în infrastructura de apă/ape reziduale, în infrastructura de drumuri și în 
zonele sărace au fost operate cu trei luni înainte de lansarea cererii de propuneri din iunie 
2009. Este adevărat că în cazul criteriului de selecție referitor la infrastructura de alimentare 
cu apă (criteriul nr. 7), punctajul a fost redus de la 10 la 5 puncte; totuși, un alt criteriu 
referitor la proiectele de apă (criteriul nr. 5) a beneficiat de o creștere a punctajului de la 10 la 
15 puncte. Per ansamblu, atât proiectelor de investiții în infrastructura de apă, cât și celor de 
investiții în infrastructura de drumuri li se pot acorda maximum 25 de puncte.

De asemenea, în contextul procedurilor existente de validare a conturilor în cazul fondurilor 
FEADR, serviciile Comisiei vizitează în mod regulat statele membre pentru a verifica 
aplicarea corectă a tuturor procedurilor necesare. În cazul în care se constată neregularități, 
Comisia poate decide să aplice corecții financiare. 

Concluzie

Selecția proiectelor este de competența autorităților de gestionare ale statelor membre, cu 
condiția ca alegerile lor să respecte principiile stabilite în programele adoptate și convenite cu 
Comisia, precum și legislația UE în vigoare. 

Totuși, Comisia este la curent cu faptul că au fost aduse anumite modificări punctajului 
aferent criteriilor de selecție cu puțin timp înainte de lansarea cererii de propuneri, astfel că 
aceasta a abordat deja chestiunea cu autoritățile române. Comisia va continua să abordeze 
chestiunea în cauză în cadrul discuțiilor și corespondenței cu autoritățile române, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare la nivel operațional pentru a asigura desfășurarea 
corectă și transparentă a procedurii de selecție.


