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Prezenta teză de doctorat intitulată „Analiza potenţialului 

de dezvoltare rurală a Regiunilor Vest şi Centru prin intermediul 

Politicii Agricole Comune” corespunde exigențelor unei lucrări 

știinifice și este structurată în conformitate cu necesitățile unei 

astfel de lucrări, cuprinzând: introducerea, stadiul actual al 

cunoașterii în domeniul tezei, obiectivele urmărite, materialul și 

metode, rezultate și discuții, concluzii, bibliografia. 

Primul capitol al tezei este o cercetare cu privire la 

Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, evidențiind 

obiectivele și principiile care guvernează această politică 

deosebit de importantă a UE, principalele etape parcurse în 

procesul de implementare și consolidare, cu referire în detaliu la 

ultimele două perioade, adică perioada de programare care nu 

demult s-a încheiat, 2007-2013, și perioada curentă, 2014-2020. 

Al doilea capitol al tezei tratează aspecte legate de 

dezvoltarea rurală durabilă. Considerăm oportun acest subiect 

deoarece în noua etapă a reformei Politicii Agricole Comune 

instrumentele şi mecanismele care vizează promovarea 

agriculturii durabile la nivelul Uniunii Europene au o importanţă 

din ce în ce mai mare. 

Capitolul trei al tezei este o analiză a mecanismelor de 

finanțare a pilonului I al PAC – Agricultura în perioada de 

programare 2007-2013. Schemele de plăți de care au beneficiat 

fermieri români în perioada de programare trecută, respectând 

condițiile specifice de elgibilitate, au fost: Schema de plată unică 

pe suprafaţă, Schema de plăţi naţionale directe complementare, 

Schema de plată separată pentru zahăr, Schema de plăţi 

compensatorii pentru fermierii din zonele montane defavorizate, 

Schema de plăţi compensatorii pentru fermierii din zonele 

defavorizate altele decât zona montană, Plăţi de agro-mediu.  

Al patrulea capitol al tezei vizează obiectivele urmărite. 

Obiectivul general al tezei este de a realiza o cercetare cu 
privire la posibilităţile (alternativele) de dezvoltare durabilă a 

regiunilor Vest şi Centru în consens cu avantajele şi 
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constrângerile Politicii Agricole Comune care se aplică unitar în 
întreaga Comunitate. Demersul întreprins pentru atingerea 

scopului propus se bazează pe o serie de analize şi cercetări, teza 
de doctorat sprijinându-se pe zece obiective specifice bine 
identificate și conturate în cadrul lucrării. 

Capitolul cinci al tezei se referă la paricularităţile 
mediului natural/artificial în care a avut loc 

experimentarea. Ipoteza de lucru de la care am pornit în 
prezenta cercetare constă în faptul că spaţiul rural românesc 
dispune de un potenţial de dezvoltare însemnat, care este însă 

nevalorificat, acesta nebucurându-se de atenţia cuvenită având 
în vedere că 46,5% din populaţia României trăieşte în mediul 

rural (38,5% în Regiunea Vest şi 42,3% în Regiunea Centru) şi că 
acesta ocupă circa 90% din suprafaţa totală a ţării. 

Capitolul șase al  tezei cuprinde materialul și metodele 

de cercetare. Materialele care au stat la baza prezentei teze 
provin din diverse surse: literatura de specialitate (cărţi, 

publicaţii, articole, studii), informaţii obţinute prin mijloacele 
obişnuite prin care operatorii fac cunoscute situaţiile în care se 
află şi problemele cu care se confruntă (buletine informative, 

anuare statistice, breviare statistice), precum şi cercetări 
efectuate pe teren. În funcţie de obiectivele specifice ale tezei au 

fost utilizate mai multe metode de cercetare în cadrul 
prezentului studiu, și anume: cercetarea fundamentală (pură sau 
de bază), cercetarea aplicată și cercetarea evaluativă.  

Arealul de cercetare al prezentei teze îl constituie 
regiunile Vest şi Centru ale României. 

Capitoul șapte al tezei prezintă principalele rezultate 

obținute și discuții. O importanță deosebită se acordă analizei 

imlementării  măsurilor de dezvoltare rurală în țara noastră și a 

impactului acestora asupra dezvoltării spaţiului rural. De 

asemenea, se face o cercetare minuțioasă a mecanismelor de 

susţinere financiară a spaţiului rural românesc în perioada de 

programare 2014-2020, o analiză ce cuprinde atât schemele de 

plăţi directe acordate fermierilor cât și măsurile de dezvoltare 

rurală. 
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Într-un subcapitol important din cadrul capitolului șapte 

al tezei autorul realizează o analiză a  impactului implementării 

prevederilor Politicii Agricole Comune asupra dezvoltării rurale 

din arealul cercetat, Regiunile Vest și Centru, în context regional 

și național. 

Aces capitol se termină cu o propunere de proiect de 

dezvoltare rurală eligibil spre finanţare prin Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020, ca o alternativă de dezvoltare a 

unei zone (localităţi rurale) prin intermediul Politicii Agricole 

Comune, mai precis prin pilonul II al acesteia. 

Capitolul opt cuprinde principalele concluzii și 

recomandări formulate de autor cu privire la subiectul 

prezentei teze de doctrat. 

Ultimul capitol, capitlul nouă, se referă la originalitatea şi 

contribuţiile inovative ale tezei de doctorat. Teza doreşte să 

aducă contribuţii importate faţă de stadiul actual al cunoaşterii 

în domeniu, completând semnificativ problematica legată de 

dezvoltarea durabilă a spaţiului rural prin intermediul Politicii 

Agricole Comune şi nu numai, ea răspunzând unei nevoi curente, 

stringente ale dezvoltării societăţii româneşti. 

Principalele concluzii şi recomandări desprinse în 

urma cercetărilor sunt sintetizate în cele ce urmează. 

 Analiza evoluţiei Politicii Agricole Comune scoate în 

evidenţă continuitatea politicii Uniunii Europene în domeniul 

agriculturii şi dezvoltării rurale într-un mod evolutiv, stabilindu-

se obiectivele ce urmează a fi atinse într-o anumită perioadă, 

mecanismele adecvate pentru implementarea politicii 

comune şi resursele financiare alocate dintr-un buget 

consolidat desfăşurat pe mai mulţi ani.  

 În medie pe perioada 2007-2013 România a alocat 

fermierilor sprijin financiar prin schema de plată unică pe 

suprafaţă în valoare de circa 90 €/ha. Această valoare a 

poziţionat România foarte jos în ierarhia noilor ţări membre, 

depăşind numai Letonia şi Estonia, toate celelalte ţări având 

valori mai mari a plăţilor SAPS/ha suprafaţă eligibilă. 
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 Valoarea scăzută a plăţilor directe din România a fost 

determinată de mai mulţi factori, dintre care amintim 

principalii: i) alocarea sumelor pentru plăţile directe provenite 

din bugetul agricol al UE conform unui calendar de creştere 

procentuală anuală pornind de la 25% din nivelul plăţilor 

cuvenite; ii) nivelul foarte mic al producţiei de referinţă negociat 

cu Uniunea Europeană, de numai 2,65 t/ha, în comparaţie cu 

Ungaria 4,73 t/ha, sau Slovenia 5,27 t/ha, Republica Cehă 4,20 

t/ha, Slovacia 4,06 t/ha, media UE-10 fiind de 4 t/ha.  

 De maximă importanţă pentru încurajarea şi dezvoltarea 

practicilor agricole prietenoase cu mediul în zonele cu 

constrângeri l-a avut şi îl are sprijinul financiar acordat 

agricultorilor sub formă de plăţi directe din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. În acest sens 

amintim măsurile din cadrul Axei 2 al PNDR 2007-2013 

(Măsurile 211, 212 214) şi măsurile din PNDR 2014-2020 

(Măsurile 10, 11, 13, 15). 

 Atingerea unei rate cât mai mari a capacităţii de 

absorbţie a fondurilor europene reprezintă o adevărată 

„provocare”, mai ales pentru noile state membre. 

 Suntem de părere că pentru îmbunătăţirea gradului de 

atragere a fondurilor destinate dezvoltării rurale, factorii 

responsabili din România trebuie să se concentreze îndeosebi 

asupra calităţii managementului în administrarea şi 

gestionarea fondurilor, unde se înregistrează un dezavantaj 

competitiv faţă de statele vechi membre ale UE. 

 Principalele cauze cu efecte negative în procesul de 

absorbţie a fondurilor destinate dezvoltării rurale sunt: 

lipsa transparenţei, experienţă redusă, informare insuficientă, 

birocraţie excesivă, management defectuos al proiectelor, 

schimbări dese şi de ultimul moment în ghidurile măsurilor, 

întârzieri la semnarea contractelor, posibilitate redusă de 

asigurare a avansului financiar sau a acoperirii contribuţiei 

private de către beneficiari. 
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 PNDR-ul propus pentru perioada 2014-2020 implică o 

accentuată disipare a resurselor financiare deoarece, faţă de 

PNDR-ul 2007-2013, numărul axelor prioritare a crescut de la 4 

la 16 (numite acum măsuri) iar numărul submăsurilor a crescut 

de la 26 la 31.  

 Nevoile, obiectivele şi priorităţile bine identificate în 

PNDR 2014-2020 nu-şi găsesc rezolvarea în alocările financiare 

concretizate prin măsurile şi submăsurile nominalizate fiind 

evidentă nevoia de coerenţă şi claritate între ceea ce se declară 

ca obiective strategice şi priorităţi cu conţinutul programului de 

finanţare. 

 Măsurile destinate reducerii sărăciei şi dezvoltării 

economice a zonei rurale inclusiv creşterea numărului de locuri 

de muncă în zonele rurale ar trebui să-şi găsească rezolvarea 

prin creşterea nivelului de finanţare a activităţilor non-agricole. 

În realitate sumele destinate activităţilor non-agricole nu 

reprezintă decât 291 milioane euro (3,12% din totalul fondurilor 

publice alocate sau 32% din PNDR–ul 2007-2013).  

 Sumele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii rurale 

pe perioada 2014-2020 şi implicit pentru  reducerea gradului de 

sărăcie şi a riscului de excluziune socială, pentru conservarea 

patrimoniu local, în final pentru creşterea nivelului de trai a 

populaţiei rurale sunt cu mult sub prevederile din programul 

precedent şi chiar sub nivelul sumelor efectiv consumate până în 

prezent.   

 O parte importantă a tezei vizează analiza impactului 

implementării prevederilor Politicii Agricole Comune 

asupra dezvoltării rurale din arealul cercetat, respectiv 

regiunile Vest şi Centru. Studiul se referă la o cercetare 

comparativă la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare a 

României în ceea ce priveşte   numărul de contracte încheiate, 

valoarea publică a contractelor, valoarea plaţilor efectuate 

beneficiarilor precum şi gradul de absorbţie pe principalele 

măsuri din PNDR 2007-2013. Atât Regiunea Vest cât şi Regiunea 
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Centru au reuşit să valorifice oportunităţile ivite din punct de 

vedere al accesării fondurilor comunitare prin PNDR 2007-2013. 

 Se observă că atât la nivel naţional cât şi regional gradul 

cel mai mare de absorbţie l-a avut măsura 112 „Instalarea 

tinerilor fermieri” cu valoarea cea mai mare în regiunea Centru 

de 84%. Acest lucru este explicabil prin prisma mai multor 

factori: i) sprijinul nerambursabil a fost în proporţie de 100%; ii) 

proiectele nu au fost deosebit de complexe, fiind limitate la 

valoarea maximă de 40000 Euro ceea ce a determinat şi o 

peroadă mai scurtă de implementare; iii) elaborarea proiectului 

destul de uşoară, concretizându-se în întocmirea unui plan de 

afaceri. 

 A doua măsură în topul măsurilor cu gradul de absorbţie 

cel mai mare este M322 „Renovarea, dezvoltarea satelor...”, cu o 

valoare mai mare la nivel naţional de 79,67%, apropiat de 

aceasta în regiunea Vest (78,12%)  şi mai mare în regiunea 

Centru, 73,78%. Se poate observa gradul mai scăzut de absorbţie 

a acestei măsuri în regiunea Centru faţă de regiunea Vest datorat 

greutăţilor apărute în implementarea proiectelor, inclusiv în 

procesul de achiziţii publice. 

 Dorim să atragem atenţia asupra importanţei dar şi a 

gradului scăzut de absorbţie a măsurii 121 “Modernizarea 

exploataţiilor agricole”. Această măsură de investiţii a fost una 

dintre măsurile de anvergură, beneficiind de o alocare publică de 

10,42% din total PNDR 2007-2013. Măsura 121 a fost o măsură 

foarte solicitată, numărul cererilor depuse depăşind mai bine de 

două ori numărul proiectelor aprobate. Însă, datorită 

complexităţii proiectelor, a fazelor lungi de execuţie, se 

înregistrează un grad mai scăzut de absorbţie, de numai 60% în 

medie, cu o valoare mai mică în regiunea Vest, de numai 58,44%. 

 Lucrarea se termină cu o propunere de proiect de 

dezvoltare rurală eligibil spre finanţare prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, ca o alternativă de 

dezvoltare a unei zone (localităţi rurale) prin intermediul 

Politicii Agricole Comune, mai precis prin pilonul II al acesteia. 


