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1. SUMAR ADMINISTRATIV 

 

1.1 Constatări principale ale evaluării 
 

Impactul socio-economic şi legislativ al Programului SAPARD 

Cel mai important impact socio-economic al Programului SAPARD este cu siguranţă impactul 
pozitiv pe care investiţiile le au avut asupra revitalizării pieţei muncii din zonele rurale prin crearea / 
menţinerea de noi locuri de muncă, acesta fiind o temă transversală pe tot parcursul Programului 
şi pentru toate măsurile. Investigaţiile efectuate de către Evaluator au evidenţiat o contribuţie a 
Programului la crearea / menţinerea a aproximativ 72.000 de locuri de muncă în zonele rurale 
româneşti, valoare uşor mai scăzuta decât obiectivul stabilit în stadiul de programare. Această 
contribuţie a fost deosebit de importantă în special pentru Măsurile de investiţii 1.1/3.1/3.4 şi parţial 
pentru Măsura 3.5. Desigur, Programul singur nu a oprit  "exodul" din zonele rurale, care au 
pierdut în 7 ani (din 2002 până în 2009), aproximativ 5,2% din populaţie, totuşi a contribuit măcar 
la limitarea acestui fenomen. De asemenea, capacitatea de incidenţă asupra întregului sistem 
existent a fost limitată, luând în considerare ca locurile de muncă menţinute/ create cu ajutorul 
Programului SAPARD reprezintă doar 1,8% din totalul locurilor de muncă din zonele rurale. 

Un alt aspect esenţial din punct de vedere socio-economic este contribuţia Programului la 
îmbunătăţirea standardului şi condiţiilor de trăi ale populaţiei din zonele rurale. În aceasta privinţă, 
pe de o parte, intervenţiile de modernizare / dezvoltare a infrastructurii (Măsura 2.1) au îmbunătăţit 
mult accesul la serviciile de bază ale populaţiei rurale, iar, pe de altă parte, măsurile destinate 
societăţilor private (1.1 / 3.1/3.4) au avut un impact important asupra veniturilor populaţiei şi, de 
asemenea, asupra calităţii vieţii. Mai în detaliu, Măsura 2.1 a contribuit la îmbunătăţirea mai multor 
elemente din viaţa rurală, incluzând dezvoltarea economică, nivelul general de trai, stabilizarea 
populaţiei şi protecţia mediului, prin Programul SAPARD realizându-se: o economisire importantă a 
timpului de transport la / de la zonele beneficiarilor de la / la cele mai apropiate capitale de judeţ 
(circa 40%); o creştere a ponderii populaţiei deservite cu infrastructura de canalizare de la 22% la 
circa 70%; îmbunătăţirea condiţiilor generale de trai ale populaţiei, inclusiv condiţiile de sănătate şi 
confortul general. În ceea ce priveşte progresul asupra veniturilor şi, deci, îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă şi a puterii de cumpărare a populaţiei rurale a rezultat ca în medie beneficiarii Programului 
SAPARD au observat creşterea veniturilor ca urmare a finanţării cu cca. 33% comparativ cu 
valoarea de dinainte de investiţie. Realizarea proiectelor prin finanţările din Programul SAPARD a 
condus la o creştere a veniturilor pentru aproximativ 64% din circa 3.500 de beneficiari direcţi ai 
măsurilor de investiţii. 

Este clar, astfel, ca Programul, atât din perspectiva accesului la servicii, cât şi din cea a 
îmbunătăţirii veniturilor, a contribuit intr-o maniera mai mult decât pozitivă la menţinerea condiţiilor 
de viaţă din zonele rurale. 

Din punct de vedere politic – legislativ, implementarea Programului SAPARD a dat un impuls 
important la adaptarea cadrului existent în vederea aderării României la Uniunea Europeană. În 
special, anul 2000 a marcat începutul deceniului integrării, caracterizat de reforme vizând 
adoptarea acquis-ului comunitar, obţinerea statutului de economie de piaţă şi sprijinirea 
exploataţiilor comerciale. În acest context, s-au acordat diferite forme de sprijin pentru 
îmbunătăţirea dotării tehnice a exploataţiilor, susţinerea producţiei marfă şi a procurării de input-uri 
(sursa: Raportul Final al Programului SAPARD). Mai mult, s-a aprobat un număr relevant de 
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documente legislative, totalizând 50 de acte (cele mai importante), privind următoarele subiecte 
principale: sistemul instituţional de gestionare a politicii agricole şi de dezvoltare rurală; ratificarea 
acordurilor României cu Uniunea Europeană în ceea ce priveşte Programul SAPARD; 
reglementarea grupurilor de producători; reglementarea zonelor defavorizate (incluziv cele 
calamitate); creditele agricole.   

Impactul Programului SAPARD asupra mediului 

În ceea ce priveşte impactul Programului SAPARD asupra mediului, trebuie avute în vedere două 
aspecte separate: 

- pe de o parte, Programul nu a avut efecte negative asupra mediului, ci, dimpotrivă, a 
contribuit la protejarea mediului prin facilitarea accesului la finanţare din partea 
beneficiarilor care respectau cerinţele de mediu şi chiar standardele comunitare la 
momentul depunerii cererii de finanţare şi la încheierea proiectelor finanţate, în 
conformitate cu prevederile din Protocolul semnat între Ministerul Mediului şi APDRP în 
anul 2006. 

- Pe de altă parte, Programul a contribuit în mod direct la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
din zonele rurale prin finanţarea unor intervenţii specifice,  

În aceasta privinţă, trebuie făcută încă o diferenţiere.  

În ceea ce priveşte contribuţia investiţiilor din sectorul privat la protejarea mediului, se remarcă 
faptul că măsura ce ar fi trebuit să aibă impactul cel mai ridicat, şi anume Măsura 3.3, vizând 
promovarea sistemelor agricole cu nivel redus de impact asupra mediului, nu a avut rezultatele 
scontate, în primul rând din cauza faptului că măsura a fost accesată de către  un singur beneficiar. 

Pe de altă parte, Evaluatorul a remarcat impactul relativ important pe care investiţiile din sectorul 
public în anumite sectoare l-au avut asupra îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, în special, în 
perspectiva protejării solului. Se menţionează, în această privinţă, contribuţia importantă pe care 
infrastructura de canalizare o are asupra calităţii solului, precum şi importanţa amenajărilor 
infrastructurale realizate pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor şi a investiţiilor 
dedicate conservării şi consolidării resurselor forestiere pentru utilizarea sustenabilă a solului şi a 
patrimoniului natural în general. Aşadar, pentru estimarea suprafeţei teritoriului rural care a fost 
protejat în mod direct sau indirect din investiţiile SAPARD s-au avut în vedere următoarele 
componente: 1. suprafaţa medie a localităţilor rurale, aplicată la 91 beneficiari / comune ai sub-
măsurii 3 privind sistemul de canalizare; 2. hectarele de teren interesate de investiţiile pentru 
protecţia împotriva inundaţiilor; 3. hectarele de teren interesate de măsurile de împăduriri; 4. 
terenul interesat de măsura de agro-mediu. Din aceasta estimare a rezultat că circa 1,8% din 
teritoriul României a fost protejat / îmbunătăţit direct prin intervenţii finanţate din Programul 
SAPARD (a se vedea mai multe detalii în cadrul răspunsului la întrebare L5 de evaluare). Mai mult, 
Evaluatorul consideră că aceasta pondere este în fapt subestimată, nefiind inclusă suprafaţa 
interesată de proiectele de infrastructură rutieră care, cu siguranţă, au contribuit în mod indirect şi 
relativ la diminuarea poluării aerului în localităţile interesate, prin fluidificarea traficului rutier şi 
reducerea timpului de parcurgere a distanţelor.  

În ceea ce priveşte volumul de deşeuri tratate în urma investiţiilor realizate prin Programul 
SAPARD, acesta poate fi estimat la circa 16,3 milioane de m3, în ceea ce priveşte contribuţia la 
tratarea apelor uzate în cadrul sub-măsurii 3 din măsura 2.1, estimare având la baza anchetei 
desfăşurate asupra beneficiarilor sub- măsurii. La acestea se pot adăuga produsele reziduale 
epurate în urma procesării cărnii şi a laptelui în cadrul măsurii 1.1, autorizarea acestor investiţii 
fiind subordonată asigurării staţiilor de pre-epurare sau epurare corespunzătoare, în funcţie de 
infrastructura existentă în zona amplasamentului. Aceste produse reziduale însumă un volum de 
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zece ori1 mai mare decât volumul apelor uzate epurate în urma realizării investiţiilor infrastructurale 
din cadrul sub-măsuri 3 din măsura 2.1, ceea ce înseamnă circa 163 milioane de m3 de ape 
tratate, care, împreuna cu cele menţionate mai sus redă circa 179 milioane de m3 de produs tratat. 
Volumul apelor tratate aşa estimat reprezintă circa 20% din debitul staţiilor în funcţiune pentru 
epurarea apei reziduale existente în România în anul 2004.  
Cu toate ca nu este posibil să se cuantifice exact volumul de deşeuri solide tratate în urma 
implementării investiţiilor co-finanţate prin Programul SAPARD, se precizează faptul că substanţele 
ce rămân din tratarea apelor uzate sunt colectate sub forma de nămol deshidratat care este 
utilizat, succesiv, ca îngrăşământ agricol, contribuind astfel la protecţia mediului. De asemenea, 
deşeurile solide (necomestibile sau confiscatele) produse din procesarea cărnii sunt colectate în 
condiţii de igienă deosebite şi livrate către unităţi specializate şi autorizate  în vederea prelucrării 
acestora, neavând, aşadar, un impact negativ asupra mediului. 

 

Sistemul de implementare a Programului SAPARD 

Pentru întreaga perioadă 2000-2006, Programul SAPARD la 31.12.2009 a angajat resurse în 
valoare de aproximativ 1.354.929.000 de euro. În termeni absoluţi, măsurile 1.1, 2.1, 3.1 şi 3.4 au 
absorbit cea mai mare pondere din totalul resurselor angajate, înregistrând angajamente respectiv 
de 24,90 (măsura 1.1), 45,69% (măsura 2.1), 17,01% (Măsura 3.1) şi 4,93% (Măsura 3.4) (Sursa: 
Raport Final al Programului SAPARD România, p. 168) . Plăţile efectuate în cadrul Programului s-
au ridicat la 1.348.015 milioane euro, absorbind  88,60% din totalul fondurilor puse la dispoziţie în 
perioada 2000-2009, ceea ce sugerează o eficienţă de cheltuială foarte bună.  

Totuşi, obiectivele de realizare ale Programului, cu referire la numărul de proiecte prevăzute a fi 
implementate au fost atinse doar în cadrul Măsurii 2.1. Acest lucru a depins, în principal, de două 
aspecte:  

- în primul rând abordarea Programului a preferat concentrarea resurselor asupra unor 
proiecte mai mari decât fusese programat (ex. favorizând beneficiarii având o capacitate 
mai mare de co-finanţare şi posibilitatea de finalizare a proiectelor), cu excepţia proiectelor 
din cadrul Măsurii 2.1, care au fost în medie mai mici;  

- în al doilea rând, ţintele stabilite în documentul de programare au fost „supraestimate”, 
neluându-se în considerare procesele inflaţionale din România.    

În ceea ce priveşte distribuirea regională a intervenţiilor realizate, resursele au fost concentrate în 
regiunile Nord Est şi Sud Muntenia, în principal datorita absorbţiei ridicate a fondurilor din cadrul 
Măsurii 2.1 privind dezvoltarea infrastructurii rurale, urmate de regiunile Sud Est şi Centru, fiind 
regiuni cu o capacitate de producţie şi de prelucrare a produselor agricole importantă, regiunile 
Sud Vest Oltenia, Vest şi Nord Vest, şi, în ultimul rând, regiunea Bucureşti-Ilfov.   

Consolidarea Autorităţii de Management şi distribuirea responsabilităţilor între diversele organisme 
implicate a fost completată cu succes după anul 2006. Mai mult, aşa cum reiese din rezultatele 
anchetei în rândul angajaţilor AM / APDRP, a fost asigurată o instruire adecvată către personalul 
angajat, iar procedurile de lucru au fost utilizate în mod corespunzător. Cu toate acestea, atât 
personalul angajat în cadrul AM / APDRP cât şi beneficiarii au semnalat necesitatea simplificării  
proceselor şi procedurilor, mai ales în vederea reducerii distanţelor între managementul 
                                                            

1 Sursa: date furnizate de Beneficiar. 



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania  

 

11 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

Programului şi beneficiari, precum şi a timpului alocat evaluării şi selecţiei proiectelor, astfel încât 
perioada de aşteptare până la momentul contractării să se diminueze iar nevoile beneficiarilor să 
fie abordate mai repede.  

Beneficiarii intervievaţi au evaluat, în general, în mod pozitiv interacţiunea cu autoritatea de 
management / organismele implicate în derularea Programului, însă s-a evidenţiat deseori 
necesitatea de a reduce birocraţia şi de a simplifica procedurile. Totuşi, acest lucru este posibil 
doar în strânsă colaborare cu alţi actori relevanţi implicaţi, incluzând autorităţile care emit şi / sau 
cer autorizaţiile necesare pentru realizarea investiţiilor (Primăriile, Agenţiile Regionale de Protecţie 
a Mediului, ş.a.m.d.).   

Cu toate ca sursele de informare a potenţialilor beneficiari au fost multiple şi diversificate, aşa cum 
reiese din rezultatele chestionarelor asupra beneficiarilor, rolul structurilor de implementare a 
Programului în furnizarea de informaţii privind tipologiile şi procedurile de finanţare a crescut în 
urma consolidării sistemului instituţional, ce s-a realizat după anul 2006.  Mai mult, acţiunile de 
informare desfăşurate în cadrul Măsurii de Asistenţă Tehnică au atins un număr relevant de 
potenţiali beneficiari (23% din agricultori şi 35% din funcţionari din cadrul administraţiilor publice 
locale) şi o pondere importantă a populaţiei rurale (circa 11% din total).  

În ceea ce priveşte implicarea corespunzătoare a purtătorilor de interes în etapa de programare 
aferentă perioadei 2007-2013, aşa cum fusese recomandat de Evaluatorul intermediar, aceasta a 
fost asigurată prin următoarele iniţiative, aşa cum reiese din Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007-2013: 

- organizarea întâlnirilor celor 18 grupuri de lucru tehnice împărţite pe axe ale Programului - 
Procesul de consultare tehnică a debutat la mijlocul lunii decembrie a anului 2006, fiecare 
grup de lucru având câte două sesiuni de consultări. Rolul reuniunilor tehnice consultative a 
constat în asigurarea transparenţei şi aducerea la cunoştinţa partenerilor implicaţi a 
prevederilor fiselor tehnice ale măsurilor şi oferirea posibilităţii acestor parteneri de a 
contribui la îmbunătăţirea măsurilor, conform necesităţilor si prin prisma cunoştinţelor de 
specialitate; 

- organizarea consultărilor la nivelul non-tehnic teritorial, având ca obiectiv evidenţierea 
nevoilor identificate în mediul rural de către stakeholderi care ar putea fi acoperite prin 
PNDR. Astfel, au participat cei mai importanţi actori economici, sociali şi de mediu din 
spaţiul rural implicaţi în dezvoltare rurală cu domenii de activitate ce au corespondent în 
cele 4 axe ale PNDR 2007-2013; 

- organizarea consultărilor privind Evaluarea Strategică de Mediu a Programului (7 întâlniri). 

De asemenea, programarea perioadei de programare următoare, 2007-2013, a răspuns în mod 
corespunzător la recomandarea Evaluatorului intermediar şi în linie cu observaţiile beneficiarilor 
SAPARD, care au evidenţiat necesitatea de a crea instrumente de credit financiar pentru facilitarea 
co-finanţării iniţiativelor, fără a se pune pământul, deja excesiv de fragmentat, ca şi garanţie. Mai 
mult, în cadrul noului Program, limitele stabilite pentru acordarea finanţării au avut în vedere 
experienţa dobândită în cadrul Programului SAPARD şi în cadrul experienţei Programului 
Fermierul (considerată o bună practică), acordând, aşadar, sume mai mari în funcţie de măsuri, în 
vreme ce cerinţa privind conformitatea cu standardele / legislaţia europeană în domeniul igienei şi 
siguranţei, mediului, ş.a.m.d. a fost, în mod corect, menţinută.   
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În cele din urma, în noua perioada de programare, în conformitate cu recomandările Evaluatorului 
intermediar, Ghidurile Solicitantului pentru fiecare măsură au fost simplificate. Cu toate acestea, 
rezultatele anchetei desfăşurate în rândul funcţionarilor AM / APDRP au evidenţiat faptul ca 
procedurile de implementare a Programului şi cerinţele aferente obţinerii finanţărilor şi 
implementarea proiectelor s-au îngreunat.  
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Eficienţa, eficacitatea, relevanţa şi sustenabilitatea măsurilor finanţate 

Măsura 1.1 

Măsura 1.1 a fost foarte eficientă din punctul de vedere financiar, având o capacitate de absorbţie 
a fondurilor alocate de circa 92%. Cu toate acestea, Măsura a fost puţin eficace în ceea ce 
priveşte atingerea target-urilor fizice stabilite cu referire la numărul de proiecte, capacitatea de 
realizare a acestora fiind doar de 24% şi, în orice caz, sub 50% chiar şi în cazul sub-măsurilor cu 
capacitatea de realizare cea mai ridicată (“Cereale” şi “Carne, produse din carne şi ouă”). Pe de 
altă parte, gradul de realizare al indicatorilor de rezultat a fost ridicat, deci, din acest punct de 
vedere măsura a demonstrat un nivel mai mult decât satisfăcător de efectivitate, iar, în urma 
finanţării SAPARD venitul exploataţiilor a crescut simţitor, investiţiile realizate determinând 
numeroase îmbunătăţiri şi modificări la nivelul exploataţiilor. În baza rezultatelor anchetei asupra 
beneficiarilor s-a constatat ca investiţiile realizate au fost sustenabile şi au avut efecte durabile în 
timp, acestea facilitând comercializarea şi tipologia produselor, creşterea producţiei, precum şi, 
mai ales, menţinerea şi crearea de noi locuri de munca şi creşterea valorii adăugate a produselor 
obţinute în industria de produse alimentare şi a băuturilor din România (2002-2007) de la 19,9% la 
22,1%. Măsura 1.1 a fost extrem de relevantă faţă de nevoile identificate în perioada de 
programare, vizând, printre altele: nivelul scăzut de conformitate a produselor româneşti faţă de 
normele de procesare ale UE; un nivel necorespunzător al siguranţei alimentare; canalele de 
comercializare subdezvoltate.      

Măsura 1.2 

Măsura 1.2 a evidenţiat o eficienţă de cheltuială relativ bună, absorbind circa 87% din fondurile 
alocate, însă sub media de 89% înregistrată la nivelul Programului. Eficacitatea măsurii a fost 
deplină: practic toţi beneficiarii care trebuiau implicaţi au participat la iniţiativă, ajungând la 100% 
din target-ul prevăzut. De asemenea, indicatorii de rezultat şi de impact indică o evoluţie foarte 
bună şi demonstrează că la momentul actual în România există un sistem eficient de control 
sanitar pentru producţia zootehnică şi vegetală, ceea ce întâmpină pe deplin nevoile identificate în 
ceea ce priveşte adecvarea produselor româneşti la standardele de calitate fito-sanitară şi de 
siguranţă alimentară cerute la nivelul EU, demonstrând, aşadar, relevanţa Măsurii 1.2 pentru 
dezvoltarea sistemului agro-alimentar din România în conformitate cu acquis-ul comunitar. Aşadar, 
Măsura a contribuit la consolidarea unui cadru instituţional sustenabil în domeniul controlului 
sanitar, veterinar şi fitosanitar  

Măsura 2.1 

Măsura 2.1 a avut printre cele mai ridicate nivele de eficienţă de cheltuială, la 31.12.2009 fiind 
plătite peste 97% din sumele contractate. De asemenea, se remarcă o eficacitate foarte ridicată a 
acestei măsuri, ţintele stabilite fiind depăşite atât în ceea ce priveşte numărul proiectelor 
implementate (capacitatea de realizare fiind 117%) cât şi în ceea ce priveşte numărul locuitorilor 
atinşi de îmbunătăţirile realizate (de patru ori mai mare decât numărul preconizat). Totodată, 
indicatorii de rezultat şi de impact arată efectele pozitive derivate din implementarea acestei 
măsuri, în special prin creşterea gradului de deservire a localităţilor rurale cu infrastructură de 
canalizare şi de apă potabilă (trecând în medie de la 35% la peste 40%, prin creşterea atractivităţii 
turistice a zonelor rurale (+500% numărul turiştilor înregistraţi la agro-turisme), prin îmbunătăţirea 
generală a condiţiilor de trai ale populaţiei interesate de infrastructura modernizată / creată şi prin 
crearea de noi locuri de muncă (peste 16.000). Desigur, Măsura 2.1 a fost extrem de relevantă în 
raport cu nevoile identificate în momentul programării, PNADR evidenţiind în mod foarte clar că 
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infrastructurile din zonele rurale în general şi, în special, infrastructurile de transport, de distribuţie 
a apei potabile şi de canalizare erau, în anii 1997-1998, extrem de deficitare: jumătate din 
localităţile rurale nu erau direct conectate la drumurile principale şi mai puţin de 10% din drumurile 
comunale şi judeţene erau modernizate; reţeaua de apă potabilă exista în circa 20% din localităţile 
rurale, deservind circa un sfert din populaţia rurală; reţeaua de canalizare exista în mai puţin de 
3% din localităţile rurale. Nevoile existente sunt şi în ziua de astăzi destul de ridicate, iar 
sustenabilitatea Măsurii 2.1 este relativ scăzută datorita dispoziţiilor de reducere a cheltuielilor 
bugetare ale administraţiilor publice prevăzute în contextul crizei economice actuale, ceea ce este 
în măsură să limiteze capacitatea administraţiilor locale de a întreţine / administra mai departe 
infrastructurile finanţate prin Programul SAPARD.  

Măsura 3.1 

Măsura 3.1 a fost destul de eficientă la nivel financiar, fiind cheltuite peste 91% din sumele alocate. 
Măsura nu şi-a atins, însă, în totalitate obiectivele de realizare, eficacitatea măsurii fiind relativ 
redusă în ceea ce priveşte capacitatea de realizare a proiectelor (18% din proiectele programate) 
şi sprijinul oferit tinerilor agricultori (capacitatea de realizare a acestui indicator fiind doar de 25% 
fata de target-ul propus). Cu toate acestea, Măsura 3.1 a avut rezultate şi impacturi pozitive asupra 
numărului locurilor de muncă şi creşterii veniturilor agriculturilor, conducând la menţinerea circa 
11.000 de locuri de muncă, la crearea circa 2.500 de noi locuri de muncă şi la creşterea cu peste 
50% a veniturilor pentru 38% din beneficiarii intervievaţi. Aşadar, prin natura ei, Măsura 3.1 a creat 
condiţiile sustenabilităţii intervenţiilor finanţate, acestea concentrându-se asupra raţionalizării şi 
reorientării producţiei pentru creşterea calităţii produselor obţinute prin aplicarea unor tehnologii 
competitive, precum şi asupra îmbunătăţirii condiţiilor de igiena şi bunăstare a animalelor. 
Totodată, Măsura 3.1 a fost relevantă în raport cu nevoile identificate în PNADR în ceea ce 
priveşte adecvarea produselor româneşti la standardele UE şi adoptarea acquis-ului comunitar.   

Măsura 3.2 

Eficienţa de cheltuială a Măsurii 3.2 a fost extrem de limitată, doar 6% din resursele disponibile 
pentru întreaga perioada de programare fiind efectiv plătite. Mai mult, Măsura nu şi-a atins nici un 
rezultat stabilit, toate cele trei proiecte contractate fiind în fapt anulate înainte de încheierea 
activităţilor prevăzute. Măsura nu a fost, aşadar, deloc eficace şi nici sustenabilă, cu toate că 
intervenţiile prevăzute ar fi fost extrem de relevante pentru creşterea competitivităţii şi calităţii 
produselor agricole şi piscicole, precum şi pentru îmbunătăţirea proceselor de producţie. 

Măsura 3.3 

Eficienţa de cheltuială a Măsurii 3.3 a fost extrem de limitată, doar 10% din resursele disponibile 
pentru întreaga perioada de programare fiind efectiv plătite. De asemenea, Măsura 3.3 nu şi-a 
îndeplinit obiectivele prestabilite atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, deci eficacitatea 
Măsurii este extrem de limitată. În fapt, cea mai mare parte a beneficiarilor implicaţi în anul 2008 
au renunţat la cererile de finanţare în cadrul Programului SAPARD pentru a putea participa la 
sesiunea de depunere de propuneri de proiecte asemănătoare în cadrul PNDR 2007-2013. Aşadar 
există o continuitate considerabilă în ceea ce priveşte angajamentele de agro-mediu luate în 
perioada SAPARD, dar efectele şi impactul general nu sunt nici relevante, nici evaluabile la 
momentul actual. În concluzie, Măsura nu a permis îndeplinirea acquis-ului comunitar necesar 
administrării intervenţiilor de agro-mediu, ceea ce face sustenabilitatea măsurii, de asemenea, 
extrem de scăzută. 
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Măsura 3.4 

Prin cheltuirea a circa 81% din sumele alocate, eficienţa de cheltuială a Măsurii 3.4 a fost relativ 
scăzută, însă eficienţa măsurii creşte dacă se ia în considerare faptul că eficacitatea ei a fost şi 
mai redusă, fiind realizat doar 15% din numărul de proiectele programate. Cu toate acestea, 
rezultatele şi impacturile măsurii au fost relativ bune, în special în sectorul turistic (creare peste 
10.000 de paturi) şi incluzând o creştere a venitului de circa 38%, crearea de noi locuri de muncă 
(toţi beneficiarii intervievaţi au declarat ca după finanţarea au angajat mână de lucru atât din cadrul 
familiei cât şi în afara ei sub formă de angajaţi) şi crearea de întreprinderi în zonele rurale (66% din 
beneficiarii intervievaţi au înfiinţat noi activităţi în urmă finanţării). Rezultatele obţinute în cadrul 
Măsurii 3.4 sunt, aşadar, sustenabile şi, totodată, extrem de relevante pentru întâmpinarea 
nevoilor urgente identificate cu referire la diversificarea activităţilor rurale, în special prin 
dezvoltarea sectorului turistic, necesitând investiţii majore în infrastructurile de primire turistică, 
pentru a răspunde cerinţelor pieţei şi nevoilor, atât din punct de vedere calitativ cât si cantitativ.  

Măsura 3.5 

Eficienţa de cheltuială a Măsurii 3.5 a fost sub media pe Program, aşadar relativ redusă, fiind 
efectiv plătite beneficiarilor doar 77% din resursele alocate. Din punct de vedere a eficacităţii în 
atingerea obiectivelor, de asemenea, Măsura 3.5 nu a avut o performanţă extraordinară, doar 5% 
din numărul de proiecte, respectiv beneficiari, programate fiind efectiv realizate. Cu toate acestea, 
Măsura a avut rezultate bune în ceea ce priveşte realizarea fizică a indicatorilor aferente sub-
măsurii dedicate drumurilor forestiere, remarcându-se depăşirea ţintei stabilite cu referire la 
kilometri de drum realizaţi (+134%). În general, însă, măsura nu şi-a atins obiectivele vizate, nici 
una din ţintele stabilite pentru indicatorii de rezultat şi de impact fiind, în fapt, atinsă, după cum 
reiese din răspunsurile la Întrebările Comune de Evaluare care se regăsesc în capitolul 6. Desigur, 
concentrarea resurselor asupra sub-măsurii aferente drumurilor forestiere şi împăduririlor a mărit 
oarecum sustenabilitatea rezultatelor obţinute, creşterea accesibilităţii pădurilor fiind, de fapt, o 
precondiţie pentru valorizarea viitoare a pădurilor din punct de vedere economic, iar creşterea 
volumului de masă lemnoasă şi extinderea pădurilor fiind o necesitate pentru conservarea 
habitatului natural. Având în vedere analiza nevoilor realizată în perioada de programare şi 
confirmată în timpul derulării Programului SAPARD, incluzând faptul că, dincolo de valoarea lor 
economica, pădurile din România au un potenţial important din punctul de vedere al utilizării 
multifuncţionale a terenurilor, precum recreerea şi vânătoarea, protecţia împotriva inundaţiilor, 
conservarea biodiversităţii, atenuarea modificărilor climatice şi furnizarea produselor de pădure 
nelemnoase (fructe de pădure, seminţe, ciuperci etc.), intervenţiile finanţate în cadrul Măsurii 3.5 
au fost extrem de relevante. 

Măsura 4.1 

Eficienţa de cheltuială a Măsurii 4.1 a fost sub media pe Program, aşadar relativ redusă, fiind 
efectiv cheltuite doar 77% din resursele alocate, în principal datorită întârzierii în acreditarea 
acestei măsuri. Aşadar, Măsura 4.1 şi-a atins doar într-o mică măsură ţintele stabilite în cadrul 
PNADR 2000-2006, respectiv, circa 7% din ţintă referitoare la numărul participanţilor (35.000) şi 
circa 20% din ţinta privind numărul cursurilor, ceea ce înseamnă ca Măsura a fost puţin eficace. Se 
remarcă, totuşi, faptul că obiectivul privind participarea tinerilor şi femeilor la formare profesională, 
a fost atins pe deplin, având în vedere faptul că aceste două categorii de beneficiari împreuna 
reprezintă peste 84% din totalul cursanţilor (ţintă fiind de 20%), iar capacitatea de realizare a ţintei 
stabilite în PNADR a fost de peste 28%. În ceea ce priveşte relevanţa intervenţiilor finanţate, având 
în vedere analiza nevoilor existente, descrise în cadrul documentului de programare, se poate 
spune că Măsura 4.1 a fost pe deplin relevantă, fiind abordate în cadrul cursurilor organizate 80% 
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din temele evidenţiate în cadrul PNADR. Efectele intervenţiilor de formare se prelungesc în timp 
prin natura lor, Măsura 4.1 fiind, aşadar, sustenabilă prin definiţie. 

Măsura 4.2 

Măsura 4.2 a înregistrat nivelul cel mai ridicat de eficienţă de cheltuială, fiind utilizate peste 99%, 
practic totalitatea, sumelor alocate. Datorita faptului că rezultatele aşteptate pentru aceasta măsură 
nu au fost cuantificate în cadrul PNADR, nu este posibil să se evalueze în mod exact gradul în 
care măsura şi-a atins ţinta. Totuşi, din cuantificarea indicatorilor propuşi în baza realizărilor se 
poate concluziona că măsura a fost eficace şi relevantă, considerând resursele limitate alocate şi 
complementaritatea cu alte surse de finanţare, precum şi având în vedere numărul de materiale 
informaţionale / promoţionale realizate, numărul de studii efectuate, numărul de evaluări ale 
Programului, numărul de seminarii / conferinţe / ateliere organizate, numărul de reuniuni ale 
Comitetului de Monitorizare organizate. De fapt, rolul tipic al intervenţiilor de AT cu referire la 
asigurarea însuşirii procedurilor de implementare a măsurilor co-finanţate din fondurile puse la 
dispoziţie de CE pentru dezvoltarea rurală din partea tuturor instituţiilor / actorilor implicaţi în 
implementarea programului SAPARD a fost mai degrabă îndeplinit de alte proiecte de AT finanţate 
din programul PHARE. 

 

1.2 Concluzii 

Recomandările prezentate în cele ce urmează vor fi utile autorităţilor responsabile cu 
implementarea viitoarelor programe de dezvoltare rurală. 

În ceea ce priveşte sistemul de management al Programului 

Recomandarea 1. 

Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare. În ceea ce priveşte sistemul de monitorizare, în opinia 
Evaluatorului, acesta ar trebui gândit ca un instrument în sprijinul Autorităţii de Management în 
cadrul activităţii de gestionare, monitorizare, supraveghere, reprogramare şi raportare, aşa cum 
este prevăzut de legislaţia europeană. În actuala perioada de programare, într-adevăr, 
monitorizarea a asumat o relevanţă mai mare faţă de trecut, deoarece conform articolului 26 par. 
3, pct. c) din Regulamentul (CE) 1290/2005, serviciile Comisiei pot dispune suspendarea 
rambursărilor co-finanţării UE din cadrul FEADR în cazul în care datele de monitorizare sunt 
incomplete sau inutilizabile. Mai mult, conform dispoziţiilor din art. 85 al Regulamentului (CE) 
1698/2005, AM şi Comitetul de Monitorizare trebuie să monitorizeze calitatea implementării 
Programului şi progresul în implementarea Programului prin indicatori financiari, de realizare şi de 
rezultat.  

Evaluatorul a constatat ca absenţa unui sistem informativ unitar şi coordonat determină 
imposibilitatea de a gestiona direct şi rapid datele necesare desfăşurării activităţilor ordinare.  

Este, aşadar, oportun a se indica câteva aspecte asupra cărora merită acordarea unei atenţii 
speciale şi care sunt considerate prioritare în baza experienţei Evaluatorului în vederea 
îmbunătăţirii performanţelor şi a funcţionalităţilor sistemului: 
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o implementarea – în cel mai scurt timp – a unui sistem informativ sau datawharehouse, 
gestionat de Agenţia de Plăţi, pentru furnizarea unor informaţii structurate astfel încât să se 
garanteze un flux continuu de date în măsură să permită verificarea imediată a unor 
eventuale anomalii şi reorganizarea datelor în funcţie de necesităţile de gestionare şi 
monitorizare a Programului;   

o construirea unui data-set de indicatori care să permită dobândirea informaţiilor de interes în 
sprijinul activităţii de Evaluare (îndeosebi, datele firmei, suprafeţele interesate, tipologiile 
investiţiilor realizate, tipologiile culturilor, forţa de muncă angajată, ş.a.m.d.) care să 
garanteze 100% din informaţiile necesare la nivelul indicatorilor de realizare şi rezultat, iar 
aceste informaţii vor trebui să fie disponibile la nivelul fiecărei intervenţii şi nu sub forma 
agregată pe măsură sau sub-măsură, pentru a permite stratificări adecvate şi prelucrări 
asupra universului de referinţă; 

o consolidarea funcţiilor de raportare cu scopul de a simplifica procesul de construire / 
elaborare în vederea completării Rapoartelor Anuale de Progres.  

Recomandarea 2. 

Continuarea şi asigurarea unei formări continue corespunzătoare pentru personalul AM / APDRP, 
incluziv pe temele legate de programarea şi monitorizarea Programului, astfel încât cuantificarea 
indicatorilor în faza de programare să fie realistică (problema potrivirii indicatorilor fusese 
evidenţiată şi de Evaluatorul intermediar) iar personalul să aibă instrumentele necesare realizării 
monitorizării Programului.  

Recomandarea 3. 

Realizarea unor campanii de informare adecvate o dată cu începerea Programului, în scopul 
garantării unei corecte difuzări a informaţiilor legate de oportunităţile finanţate din Program şi, în 
consecinţă, un început promiţător al acestuia.  

Recomandarea 4.  

Continuarea şi consolidarea sinergiei şi complementarităţii între măsurile Programului, în scopul 
promovării unei abordări integrate către dezvoltarea rurală sustenabilă, prin implementarea unor 
mecanisme adecvate de evaluare şi selecţie a proiectelor şi a beneficiarilor, pentru crearea unor 
grupuri de proiecte strategice şi pentru sprijinirea anumitor grupuri de beneficiari (cum ar fi tineri 
agricultori) care, stabilindu-se în spaţiul rural, contribuie la dezvoltarea sustenabilă a acestuia, 
incluziv din punct de vedere demografic. În aceasta privinţă, programatorul va putea să aibă în 
vedere cele mai bune practici europene în domeniu, printre care se află în experienţa italiană 
Proiectele Integrate de Sector (Progetti Integrati di Filiera, 
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/880,  
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4286) şi Proiectele Integrate 
Teritoriale (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B8610853-41E0-4CDF-9E14-
7125952ECA68/0/08_Il_puntosu_PIT.pdf, http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_progetti_integrati.asp).  

Recomandarea 5.  

Simplificarea procedurii de depunere a cererilor de finanţare, astfel încât să se treacă încet de la 
predarea documentaţiei la ghişeu la predarea acesteia prin mijloace electronice; spre exemplu, 
cererea de finanţare ar putea să fie transmisă într-o prima etapă în format electronic, urmând ca 
documentele cerute în original să fie transmise într-o a două etapă, o dată realizată verificarea 
eligibilităţii / conformităţii administrative a cererii de finanţare / beneficiarului. În acest scop, 
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potenţialii beneficiari ar trebui să fie sprijiniţi prin structuri locale de asistenţă, care să  faciliteze 
acest proces.  

În ceea ce priveşte Măsurile Programului  

Recomandarea 6. 

Promovarea „intervenţiilor integrate”, incluzându-le pe cele vizând implementarea integrării lanţului 
agroalimentar, prin facilitarea dezvoltării întreprinderilor de prelucrare a produselor primare şi a 
canalelor formale de comercializare a produselor, care să fie compatibile cu realitatea rurală (deci, 
altele decât marea distribuţie comercială), incluziv prin proiecte specifice de marketing al 
produselor; promovarea, aşadar, a infrastructurii de sprijin pentru agricultura (pe lângă 
infrastructura primară, cum ar fi canalizare, apă potabilă, ş.a.m.d.). Integrarea de sector, 
favorizând creşterea valorii adăugate agricole, va fi o prioritate în următoarea perioada de 
programare 2014-2020 (a căror Regulamente vor fi publicate în octombrie 2011). 

Recomandarea 7. 

Continuarea dezvoltării şi modernizării infrastructurii de bază din mediul rural, integrând 
intervenţiile din acest domeniu cu acţiuni mai ample de reînnoire a satelor, vizând valorizarea 
moştenirii naturale şi culturale tipice din spaţiile rurale româneşti. 

Recomandarea 8. 

Abordarea problemei agriculturii de subzistenţă, corelată cu îmbătrânirea populaţiei ocupate în 
agricultură şi fragmentarea excesivă a pământului: continuarea şi consolidarea iniţiativelor în 
sprijinul tinerilor agricultori şi grupurilor de producători. 

Recomandarea 9. 

Continuarea şi dezvoltarea intervenţiilor finalizate la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor 
producătorilor agricoli şi silvici, combinate cu acţiuni de informare şi consultanţă în toate etapele de 
gestionare a ciclului de proiect, de la programarea, la implementarea fizică şi financiară, până la 
monitorizarea şi raportarea asupra progreselor. 

Recomandarea 10. 

Întărirea rolului măsurii de Asistenţă Tehnică astfel încât aceasta să furnizeze o asistenţă la 360 de 
grade, în toate etapele ciclului de gestionare a Programului, de la planificare, la implementare, 
monitorizare, evaluare şi reprogramare, şi, aşadar, să sprijine în mod transversal realizarea tuturor 
măsurilor Programului, favorizând, printre altele, coerenţa internă a acestuia.    

În ceea ce priveşte Impactul asupra Mediului 

Recomandare 11. 

Creşterea rolului strategic al măsurilor care au ca scop protejarea mediului în mod activ şi direct, 
cum ar fi măsurile de agro-mediu şi cele de conservare / valorizare economică sustenabilă a 
patrimoniului silvic. Mai mult, în aceasta privinţă, ar trebui întărite intervenţiile de promovare a 



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania  

 

19 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

agriculturii în zonele dezavantajate (măsura 211 din PNDR 2007-2013), proiectele vizând 
conservarea biodiversităţii, resurselor naturale şi calităţii mediului în general, precum şi orice 
acţiune finalizată la reducerea input-urilor în agricultură, în direcţia promovării unor modele de 
producţie având un impact redus asupra mediului şi oferind externalităţi pozitive asupra teritoriului. 

Recomandarea 12. 

Instruirea personalului din cadrul AM / APDRP în vederea facilitării desfăşurării procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, precum şi în vederea asistării beneficiarilor în toate 
demersurile necesare pentru adoptarea cerinţelor / standardelor de mediu şi pregătirea 
documentaţiei aferente, înainte depunerii cererilor de finanţare şi la încheierea proiectelor.    

 

2. INTRODUCERE 

 

2.1. Scopul raportului de evaluare 

Raportul Final privind Evaluarea Ex-post a Programului SAPARD, obiect al acestui document, 
vizează descrierea holistica a rezultatelor obţinute pe parcursul întregului proiect, incluzând 
detaliile relevante de natură tehnică, financiară şi administrativă privind implementarea proiectului, 
precum şi o evaluare a succesului proiectului pentru satisfacerea obiectivelor definite. 
 

2.2. Structura raportului de evaluare 
 

Structura indicativă a Raportului final de evaluare va fi următoarea: 

 

1. Sumar administrativ 

Acest prim capitol include principalele constatări ale evaluării în ceea ce priveşte impactul socio-
economic al Programului, aşa cum acesta reiese din răspunsurile la întrebările de evaluare, 
precum şi principalele aspecte legate de implementarea Programului, respectiv, eficienţa de 
cheltuială, distribuirea regională a resurselor, alte aspecte (cum ar fi informarea şi publicitatea) de 
implementare a Programului. Totodată, aceasta secţiune descrie principalele elemente legate de 
modul cum s-au abordat recomandările Evaluatorului intermediar în noua perioadă de programare. 
Capitolul se încheie cu o secţiune dedicată concluziilor, respectiv, recomandările principale ce 
reies din activitatea de evaluare, în ceea ce priveşte implementarea Programului, măsurile 
acestuia şi impactul asupra mediului.  

 

2. Introducere 

Introducerea include descrierea scopului raportului de evaluare şi a structurii acestuia.  

 

3. Contextul evaluării 

Acest capitol vizează să furnizeze cadrul de acţiune al Programului, prin descrierea contextului 
acestuia, incluzând: politicile naţionale relevante (principalele iniţiative legislative adoptate în 
scopul alinierii la acquis-ul comunitar); nevoile sociale şi economice care au motivat sprijinul 
acordat, respectiv, descrierea contextului macroeconomic şi social de referinţă, care să 
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demonstreze relevanţa intervenţiilor şi validarea analizei SWOT; identificarea beneficiarilor sau a 
altor grupuri ţintă, pe măsuri ale Programului. 

De asemenea, în cadrul acestui capitol se regăseşte descrierea procesului de evaluare, respectiv: 
descrierea termenilor de referinţă ale proiectului de elaborare a Evaluării ex post a Programului 
SAPARD (obiectivele şi activităţile contractului); domeniul de aplicare, obiectivele şi etapele 
evaluării. 

În cele din urmă, capitolul prezintă informaţiile principalele asupra evaluărilor Programului 
SAPARD deja implementate, respectiv: Evaluarea ex ante şi Evaluarea intermediară (cu 
actualizarea aferentă). 

 

4. Metodologia 

Acest capitol prezintă obiectivele Evaluării ex post şi principalele metode de evaluare utilizate.  

Mai în detaliu, aceasta secţiune descrie termenii cheie ai evaluării, aşa cum acestea sunt explicate 
în cadrul Liniilor Directoare ale Comisiei Europene pentru Evaluarea Programelor de Dezvoltare 
Rurală sprijinite prin SAPARD (2001), şi în special în cadrul Anexei II Glosarul termenilor evaluării, 
şi prezintă metodologia de evaluare propusă de Comisia Europeană în cadrul aceloraşi Linii 
Directoare, metodologia bazată pe întrebările de evaluare specifice şi transversale,criterii şi 
indicatori. În ceea ce priveşte criteriile de judecată / nivelurile ţintă, se face referire la documentul 
„Criterii şi Indicatori pentru fiecare întrebare de evaluare„, ataşat la Raportul Final. 

 

Totodată, capitolul detaliază sursa datelor, tehnici pentru colectarea datelor (chestionare, interviuri; 
dimensiunea şi criteriile de selecţie pentru eşantioane), informaţii privind metodele de cuantificare 
a indicatorilor în vederea evaluării calităţii şi validităţii datelor şi identificarea eventualelor 
erori/scăpări, precum şi tehnici / metode pentru a răspunde la întrebările de evaluare şi obţinerea 
concluziilor, focalizându-se asupra tipurilor de indicatori utilizaţi. 

În cele din urmă, capitolul evidenţiază problemele metodologiei utilizate. 

 

5. Descrierea Programului, a măsurilor şi a bugetului 

Acest capitol furnizează informaţiile principale privind structura, actorii şi măsurile Programului, 
incluzând justificarea acestor din urmă, alocarea financiară şi principalele realizări aferente. 

Mai în detaliu, aceasta secţiune începe cu descrierea principalilor actori instituţionali implicaţi în 
implementarea Programului, incluzând rolul şi responsabilităţile acestora, precum şi o scurtă 
descriere a personalului angajat / a principalelor aspecte de gestionare a resurselor umane în 
cadrul structurilor de management al Programului.  

În cele din urmă, capitolul detaliază priorităţile şi măsurile Programului, concentrând atenţia asupra 
intervenţiei logice a fiecărei măsuri (analiza nevoilor şi, respectiv, sinteza input-urilor alocate / 
utilizate şi output-urilor realizate). 

Mai mult, capitolul detaliază previziunea bugetară pentru întreaga perioadă, cheltuielile efectuate şi 
eficacitatea financiară şi se încheie cu o secţiune dedicată lecţiilor învăţate (incluzând 
instrumentele de sprijin in implementarea Programului SAPARD considerate bune practici, în 
special în ceea ce priveşte creditul agricol, experienţele de succes ale Programului SAPARD şi 
principalele concluzii). 

 

6. Răspuns la întrebările de evaluare 

Aceasta secţiune include detalierea răspunsurilor la întrebările specifice şi transversale de 
evaluare, prevăzute în Liniile Directoare ale UE.  
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Se subliniază ca analiza şi discutarea indicatorilor cu respectarea criteriului de judecată şi ţintelor 
la care se face referire prin întrebările de evaluare, precum şi analiza şi discutarea informaţiilor 
cantitative şi calitative din statisticile publice, studii specifice/chestionare sau orice alte surse au 
fost integrate în structura răspunsurilor furnizate la întrebări de evaluare. 

 

7. Concluzii 

În primul rând, concluziile abordează coerenţa între măsurile implementate şi obiectivele urmărite; 
balanţa între diferitele măsuri din cadrul Programului. 

În cele din urmă, Evaluatorul a estimat gradul de atingere a obiectivelor specifice ale Programului, 
precum şi a obiectivelor stabilite în strategia naţională şi cea Comunitară, printr-o corelare între 
obiectivele specifice ale priorităţilor Programului, măsurile, indicatorii principali cuantificaţi şi 
rezultatele obţinute din analiza efectuată. 

În fine, Evaluatorul a detaliat factorii care au contribuit la succesul sau eşecul intervenţiei, pentru 
fiecare măsura a Programului şi la nivelul întregului Program, avându-se în vedere consideraţiile 
avansate pentru fiecare măsură. 
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3. CONTEXTUL EVALUĂRII 

 

3.1. Scurtă informare contextuală asupra Programului 

3.1.1 Politici naţionale relevante  

Politica agricolă şi de dezvoltare rurală din România de după anul 2000 se bazează pe politicile 
europene din domeniu. România a urmărit în mod consecvent îndrumările şi liniile directoare 
elaborate de UE pentru a dezvolta un cadru legislativ şi instituţional compatibil cu UE şi pentru a se 
alinia la obiectivele de la Lisabona şi Gothenburg. 

Anul 2000 a marcat începutul deceniului integrării, caracterizat de reforme menite să pregătească 
intrarea României în Uniunea Europeană (adoptarea acquis-ului comunitar), obţinerea statutului de 
economie de piaţă şi sprijinirea exploataţiilor comerciale. Pentru aceasta, s-au acordat diferite 
forme de sprijin pentru îmbunătăţirea dotării tehnice a exploataţiilor, susţinerea producţiei marfă şi 
a procurării de input-uri. 

Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, parte componentă a Planului Naţional de 
Dezvoltare 2000-2002, elaborat de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului nr. 749/1999, este cel mai important document, care a contribuit la 
punerea în aplicare a acquis-ului comunitar în cursul perioadei de pre-aderare şi este în 
conformitate cu: Regulamentul Consiliului (CE) 1268/1999 privind sprijinul comunitar de pre-
aderare prin măsuri pentru agricultură şi dezvoltare rurală în ţările candidate din Europa Centrală şi 
de Est, Regulamentul (CE) nr.2579/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 
1268/1999. Programul clasifică priorităţile României de dezvoltare durabilă a zonelor rurale pe 
patru axe de priorităţi:  

- Prioritatea 1: Îmbunătăţirea accesului la pieţe şi competitivitatea produselor agricole prelucrate;  

- Prioritatea 2: Îmbunătăţirea infrastructurilor de dezvoltare rurală şi agricultură;  

- Prioritatea 3: Dezvoltarea economiei rurale;  

- Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane.  

Obiectivele de ansamblu din Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNADR) 
sunt:  

- să contribuie la aderarea României la Uniunea Europeană; 

- să permită ca agricultura românească să se consolideze pentru a putea face faţă presiunilor 
concurenţiale de pe piaţa comunitară;  

- să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale agenţilor economici din zonele rurale.  

Obiectivele au fost susţinute prin 10 măsuri suport selectate.  

 

De asemenea, în perioada 2005-2006 s-a acordat sprijin direct producătorilor, prin prime şi 
subvenţii, în vederea creşterii cantitative şi calitative a producţiei agricole şi s-a elaborat cadrul 
legal pentru modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal. 

 

Începând din anul 2006, în vederea consolidării strategiilor de guvernare şi a îmbunătăţirii politicilor 
agricole aferente acestora, s-a introdus în sistemul naţional de cercetare agricolă Planul Sectorial 
de CDI al MADR care se desfăşoară în intervalul 2006-2010. 
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Politica Agricolă Comună îşi concentrează resursele de la subvenţiile directe acordate agriculturii 
(pilonul I al PAC) spre dezvoltarea integrată a economiei rurale şi spre protejarea mediului 
înconjurător (pilonul II al PAC). 

 

Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, a marcat o epocă nouă în economia 
agricolă şi de dezvoltare rurală a ţării noastre. În aceasta perioadă a început acordarea plăţilor prin 
schema unică de plată pe suprafaţă precum şi a plăţilor naţionale directe complementare pentru 
culturi agricole şi animale. Sistemele de plată directă introduse au schimbat modelul de 
subvenţionare anterior, au introdus un mod de administrare şi control transparent şi au condus la 
responsabilizarea celor care lucrează terenul şi cresc animale fără cerinţele de gospodărire 
durabilă a resurselor. 

În acest context s-a înfiinţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), funcţionând în 
subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare. APIA derulează fondurile europene pentru implementarea 
măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). 
Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de 
Administrare şi Control (IACS) şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor 
comerciale conform PAC. 

Pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară, în ceea ce priveşte agricultura şi 
dezvoltarea rurală, în perioada 2000-2009, au fost elaborate şi adoptate o serie de acte normative. 

O parte semnificativă a acestor acte normative se referă la crearea cadrului instituţional pentru 
coordonarea, implementarea şi gestionarea Programului SAPARD, ratificarea acordurilor anuale 
de finanţare şi aprobarea fişelor tehnice ale diferitelor măsuri (OUG nr. 142/2000, Legea nr. 
317/2001, Legea nr. 416/2002, OUG nr. 26/2003, OG nr. 79/2003, Legea nr. 496/2003, HG nr. 
153/2004, Legii nr. 1/2004, Legea nr. 530/2004, HG nr. 497/2004, HG nr. 1179/2004, HG nr. 
2001/2004, Ordinul MAPDR nr. 301/2004, Ordinul MAPDR nr. 409/2004, Ordinul nr. 641/2004, 
Legea nr. 258/2005, Legea nr. 265/2005, OUG nr. 103/2005, HG nr. 668/2005, Ordinul MAPDR nr. 
242/2005, Legea nr. 25/2006, Legea nr. 283/2006, HG nr. 759/2006, OG nr. 12/2006, OG nr. 
13/2006, Legea nr. 66/2007, HG nr. 177/2007, HG nr. 725/2007, OUG nr. 213/2008, OUG nr. 
65/2008, OG nr. 20/2008).  

Un alt pachet legislativ a fost creat pentru dezvoltarea sistemului de sprijin pentru accesarea 
Programului SAPARD şi stimularea investiţiilor în agricultură, prin asigurarea de la bugetul de stat 
a cofinanţării publice nerambursabile, garantarea unor credite interne, preluarea riscului de către 
fondurile de garantare şi alte măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor 
alocate prin Programul SAPARD (HG nr. 711/2004,  HG nr. 893/2004, HG nr. 1251/2004, OUG nr. 
46/2005, Legea nr. 218/2005, Legea nr. 231/2005, HG nr. 876/2005, HG nr. 934/2005, Ordinul 
MAPDR nr. 979/2005, Ordinul nr. 100/2006, OUG nr. 59/2006, OUG nr. 67/2006, OG nr. 10/2006, 
OUG nr. 120/2007, HG nr. 142/2007, OG nr. 31/2007, HG nr. 688/2008). 

Au fost elaborate trei acte normative privind constituirea recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor 
de producători pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole (Legea nr. 277/2004, 
OG nr. 37/2005, Legea nr. 338/2005) şi o lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul 
rural (Legea nr. 435/25.10.2004). 

Un act normativ s-a creat pentru definirea şi caracterizarea spaţiului rural (Ordinul comun al 
MAPDR şi MAI nr. 143/2005), două pentru zonele montane (Legea muntelui nr. 347/14.07.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 1779/2004 privind elaborarea strategiei de 
dezvoltare durabilă a zonei montane ), iar localităţile afectate de inundaţiile din perioada aprilie-
septembrie 2005 au fost declarate zone calamitate prin HG 1512/2005. 
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Două legi se referă la importul şi exportul produselor agricole (Legea nr. 299/2005 şi Legea nr. 
300/2005) 

În vederea stimulării creşterii comasării terenurilor a fost adoptată Legea 245/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente care instituie renta viageră, 
contribuind la concentrarea suprafeţelor agricole şi exploataţiilor. 

 

3.1.2 Nevoile sociale şi economice care au motivat sprijinul acordat 

Evaluarea logicii intervenţiei se referă la determinarea relevanţei obiectivelor prioritare în relaţie cu 
punctele forte şi punctele slabe identificate în analiza SWOT şi a coerenţei dintre obiectivele 
prioritare, strategice şi generale precum şi obiectivele stabilite între diferitele nivele de programare 
(PNADR, Programul SAPARD).2 
 
Concluziile au fost obţinute pe baza unei revizuiri a concluziilor şi recomandărilor Evaluărilor ex-
ante şi intermediare, a informaţiilor cuprinse în Raportul final privind implementarea Programului 
SAPARD, precum şi a examinării schimbărilor situaţiei socio-economice din România începând cu 
anul 2000 cu ajutorul statisticilor naţionale. 
 
Relevanţa şi oportunitatea strategiei SAPARD  
 
Programul SAPARD din România este un instrument dintr-o gamă de instrumente utilizat de către 
stat pentru a susţine şi orienta producţia agricolă. În Raportul  de Actualizare a Evaluării 
Intermediare evaluatorul consideră în mod preliminar contribuţia relativă a SAPARD şi sinergia 
între SAPARD şi celelalte instrumente. Deşi Programul SAPARD este esenţialmente un program 
de dezvoltare naţională care are drept scop adaptarea sectorului agricol la piaţa unică, diversitatea 
condiţiilor geografice, de mediu şi socio-economice din România creează un grad semnificativ de 
variaţie teritorială în ceea ce priveşte natura şi nivelul nevoilor de dezvoltare. 

Evaluatorul concluzionează că măsurile Programului SAPARD sunt relevante şi arată un grad înalt 
de adecvare la necesităţile de dezvoltare rurală. Evaluarea ex-post clarifică ierarhia obiectivelor şi 
confirmă coerenţa obiectivelor măsurilor implementate cu necesităţile existente. Totodată 
evaluatorul ex-post concluzionează că orientarea strategică este mai importantă decât cea indicată 
de numărul mare de măsuri şi echilibrul între măsuri nu este adecvat, deoarece 88,14% din 
resursele disponibile s-au concentrat asupra implementării a numai trei dintre măsuri (măsurile 1.1, 
2.1 şi 3.1)3.  
A fost stabilit un număr mare de indicatori cuantificaţi pentru impacturi, rezultate şi outputuri. S-a 
anticipat finanţarea unui număr vast de proiecte, dar realizările arată o eficienţă scăzută a 
programului şi deficienţe în metodologia de implementare.  
Conform estimărilor referitoare la crearea de noi locuri de muncă Evaluatorul ex-post 
concluzionează, că implementarea programului are drept rezultat crearea a  circa 72.300 locuri de 
muncă. Acest lucru reprezintă un cost total de aproximativ 18.578 Euro pe loc de muncă. 
 

Tabel: Implementarea măsurilor Programului SAPARD4 

  
Nr. proiecte 

implementate  
Grad de realizare 
target nr. proiecte 

Sume plătite 
31.12.2009 (Euro) 

Grad de 
consumare 

Cost mediu pe 
proiect (Euro) 

Măsura 1.1  459 24,16% 351.024.392,26 92,49% 764.759,02 

                                                            

2 Raport iniţial de activitate ex-post, pg. 14 
3 Raportul final privind implementarea Programului Sapard, pg. 159 
4 Raportul final privind implementarea Programului Sapard, pg. 159, pg. 169 
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Măsura 1.2 20 100,00% 29.355.166,21 77,68% 1.467.758,31 

Măsura 2.1 847 121,00% 600.300.647,49 88,52% 708.737,48 

Măsura 3.1 1.935 17,59% 236.839.730,49 91,42% 122.397,79 

Măsura 3.2 3 0,43% 57.200,22 5,72% 19.066,74 

Măsura 3.3 1 0,17% 190.681,04 10,31% 190.681,04 

Măsura 3.4 1.058 15% 68.196.079,21 80,97% 64.457,54 

Măsura 3.5 113 4,71% 57.599.443,58 77,37% 509.729,59 

Măsura 4.1  5 1,64% 3.028.493,44 76,69% 605.698,69 

Măsura 4.2 10 100,00% 1.424.016,47 98,79% 142.401,65 

Total 4451 18,07% 1.348.015.850,40 88,60% 302.856,85 

 
 
Mulţi indicatori de rezultat au fost definiţi cu niveluri prestabilite ale obiectivelor, fără a fi existat o 
analiză care să stea la baza nivelului obiectivelor stabilite. Acest lucru a avut drept rezultat 
angajarea României în atingerea unor obiective care nu pot fi atinse. 
 
În relaţie cu coerenţa externă a Programului, Evaluarea subliniază că Programul SAPARD a fost 
doar o componentă a ceea ce ar fi trebuit să fie un set coordonat de intervenţii, de la politicile 
macroeconomice la aspecte legislative, de la asigurarea de servicii de sănătate şi învăţământ până 
la revigorarea economică şi protecţia mediului înconjurător  
 
Validitatea analizei SWOT 
 
Analiza SWOT constituie baza elaborării strategiei cuprinse în PNADR, astfel în cadrul Evaluării 
ex-ante şi intermediare a fost verificată această analiză, inclusiv caracterul adecvat al 
oportunităţilor şi riscurilor identificate. Evaluarea ex-post verifică dacă această analiză mai este 
valabilă. 

Atât Evaluarea ex-ante, cât şi cea intermediară a Programului SAPARD consideră, că analiza 
SWOT nu a fost utilizată la nivelul maxim de eficacitate al acesteia pentru demonstrarea relevanţei 
măsurilor prioritare SAPARD şi a acţiunilor adresate nevoilor de dezvoltare. 

Aspectele referitoare la utilizarea serviciilor de consultanţă şi la noul context PAC 
(ecocondiţionalitatea, GAEC – Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu, SAPS – schema plăţilor unice 
pe suprafaţă etc.) nu sunt explicit menţionate în analiza SWOT.5 În urma comentariilor primite la 
rapoartele preliminare anterioare şi ca urmare a Evaluării ex-ante, analiza SWOT a fost 
reconsiderată. În legătură cu resursele naturale, biodiversitatea existentă în România şi mărimea 
sectorului silvic sunt considerate a fi puncte tari/forte, dar condiţiile de mediu prezentate în acest 
subcapitol apar ca fiind inadecvate. De asemenea, există puţine date legate de EIM6, iar forţele de 
acţiune care contribuie la dezvoltarea durabilă nu reies din analiza SWOT7 şi nici ierarhizarea 
punctelor tari şi a punctelor slabe, recomandată în evaluarea ex-ante, ceea ce facilitează 
formularea în mod transparent a strategiei, alegând cele mai urgente şi importante aspecte care 
trebuie rezolvate.8 

                                                            

5 Sursă: Actualizarea evaluării intermediare, pg. 160 
6 Evaluarea Impactului asupra Mediului 
7 Sursă: Actualizarea evaluării intermediare, pg. 161 
8 Sursă: Actualizarea evaluării intermediare, pg. 161 
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În privinţa analizei SWOT, concluziile şi recomandările (referitoare la menţinerea discrepanţelor 
majore şi a priorităţilor care trebuie rezolvate şi/sau introducerea schimbărilor care se impun, 
corelarea obiectivelor cu nevoile identificate şi la factorii care facilitează coeziunea economică şi 
socială, protecţia mediului şi oportunităţi egale pentru bărbaţi şi femei) formulate în Evaluarea 
intermediară sunt valabile şi în prezent.9  

 

Obiectivele stabilite reflectă punctele slabe şi tari prezentate în cadrul SWOT, iar legătura între 
fişele măsurilor şi ierarhia obiectivelor programului este în mare măsură satisfăcătoare.10 

 
Contextul macroeconomic 
PNADR 2000-2006 prezintă în detaliu diagnoza situaţiei din România rurală, acoperind aspectele 
sociale, economice şi de mediu ale dezvoltării rurale, iar în cadrul Evaluării intermediare au fost 
analizate evoluţiile şi tendinţele din sectorul economic şi social din perioada analizată, cu accent 
pe sectorul agricol şi zonele rurale, în scopul identificării schimbărilor survenite şi a cauzelor 
acestora. Totodată, în Raportul final privind implementarea Programului SAPARD sunt prezentate 
schimbările în condiţiile generale ale României şi impactul acestora asupra implementării 
Programului SAPARD. În cadrul Evaluării ex-post aceste tendinţe sunt revizuite, după cum 
urmează.   

 

Principalele tendinţe demografice în ruralul românesc sunt scăderea şi îmbătrânirea populaţiei, 
combinate cu o feminizare selectivă (ponderea femeilor fiind mai mare decât al bărbaţilor în 
grupele de vârstă peste 40 de ani şi mai mică în grupele de vârstă sub 40 de ani).. Fenomenul 
migratoriu (din rural spre urban sau în străinătate) este mai intens la populaţia sub 35 de ani, 
motivele principale fiind nivelul scăzut al veniturilor, numărul scăzut al locurilor de muncă pe plan 
local, precum şi condiţiile de viaţă nesatisfăcătoare. La data de 1 iulie 2010, populaţia României 
era de 21,43 milioane locuitori (cu 4,47% mai puţină decât în 1 iulie 2000), populaţia rurală 
reprezentând 44,9% din populaţia ţării (9.632.563 persoane). Populaţia rurală a scăzut într-o 
măsură mai accentuată (cu 5,5%), decât populaţia urbană (3,6%)11. Rata declinului populaţiei 
rurale se datorează structurii demografice nefavorabile din mediul rural, migraţiei rural-urban, 
precum şi fenomenului emigrării. Numărul persoanelor plecate cu domiciliul din mediul rural a fost 
ridicată în perioada 2000-2009 (32%)12. Numărul de femei tinere adulte în mediul rural a cunoscut 
o scădere importantă (în perioada 2000-2010 scăderea femeilor în vârstă de 15-34 ani din mediul 
rural a fost de 10,09%)13 şi acest lucru s-a reflectat în scăderea numărului căsătoriilor din mediul 
rural (cu 15,5% în perioada 2000-2009)14 şi a natalităţii din mediul rural (12,3 născuţi vii la 1000 
locuitori în anul 2000 şi numai 10,4 în anul 2009)15. 

 

Între anii 2000-2008 economia românească a înregistrat o importantă creştere economică, 
dezinflaţia şi scăderea ratei şomajului confirmând progresele realizate spre o dezvoltare 
economică durabilă. Ca urmare a declanşării crizei economico-financiare globale, în perioada 
2008-2010 tendinţele favorabile s-au schimbat. Efectele crizei s-au resimţit atât la nivelul 
economiei în general, cât şi asupra sectoarelor ţintă şi beneficiarilor Programului SAPARD, astfel 
impactul pe termen lung al Programului a fost puternic diminuat. 

 

                                                            

9 Evaluare intermediara, pg. 134 
10 Sursă: Evaluare ex-ante, pg. 36 
11 INSSE TEMPO_POP102B_7_7_2011 
12 INSSE TEMPO_POP302B_7_7_2011 
13 INSSE TEMPO_POP102B_8_7_2011 1 
14 INSSE TEMPO_POP210A_7_7_2011 
15 INSSE TEMPO_POP202A_7_7_2011 
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Rata medie anuală a inflaţiei a înregistrat o scădere importantă, de la 45,7% în 2000, la 4,84% în 
2007. Influenţele crizei s-au resimţit şi în acest domeniu, în anul 2008 rata inflaţiei a fost de 7,85%, 
în 2009 5,59%, iar în 2010 de 6,09%. 

 

Produsul intern brut (PIB) exprimat în preţuri curente a înregistrat o creştere continuă în perioada 
2000-2008, de la 80.984,6 milioane lei în 2000, atingând valoarea de 514.654,0 milioane lei în 
200816. Dacă însă luăm în considerare rata inflaţiei17 în această perioadă, obţinem o creşterea 
reală a PIB-ului mai mică, de 127,7%. Conform datelor Eurostat18, PIB-ul României a crescut de la 
45.356,8 milioane Euro în anul 2001 la 139.765,4 milioane Euro în anul 2008, după care a urmat o 
evoluţie descendentă (117.457,4 milioane Euro în 2009, o descreştere de 16% faţă de 2008) şi 
121.941,2 milioane Euro în 2010 (cu 4% mai mult decât în 2009, dar cu 13% mai puţin faţă de anul 
2008).  

 

Valoarea adăugată brută a sectorului Agricultură, vânătoare şi silvicultură (recalculată luând în 
considerare rata inflaţiei) a fluctuat în perioada 2000-2008, creşterea anuală variind de la -28,25% 
în perioada 2004-2005 la 33,10% între 2007-200819. Ponderea VAB-ului realizat în domeniul 
‘Agricultură, vânătoare şi pescuit’ a scăzut în perioada 2000-2010 de la 12,1% la 6,7%, cea mai 
ridicată valoare fiind atinsă în anul 2004 (14,1%)20. 

 

Valoarea totală a producţiei agricole (recalculată luând în considerare rata inflaţiei) a avut o 
evoluţie fluctuantă, atât în sectorul vegetal, cât şi în cel animal, cele două sectoare nefiind 
sincronizate. Serviciile agricole au urmat un trend descendent, mai puţin în perioada 2006-2007. 

 

Tabel: Schimbarea valorii producţiei ramurii agricole, pe categorii, faţă de anul precedent 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total -7,4% 11,0% 22,3% -22,8% 2,1% -10,2% 30,2% -15,3%

Producţia 
vegetală 

-15,6% 24,3% 31,4% -32,7% 5,1% -12,5% 47,7% -26,0%

Producţia animală 6,7% -6,8% 6,5% -0,8% -2,7% -7,4% 4,1% 8,1% 

Servicii agricole -6,5% -10,0% -6,6% -7,6% 12,6% 37,9% -3,1% -0,6% 

Sursa: INSSE TEMPO_AGR206A_7_7_2011, https://statistici.insse.ro/ipc/ 

 

Aşadar, se observă că performanţa sectorului agricol (mai ales cea a sectorului vegetal) depinde 
încă în mai mare măsură de condiţiile meteorologice şi inundaţii, decât de starea generală a 
economiei. În această situaţie nu se poate aprecia impactul Programului SAPARD asupra 
performanţei întregului sector. 

 

După cum arată şi figura următoare, la nivel naţional investiţiile au crescut în industria alimentară şi 
a băuturilor între anii 2002-2008. 

 

                                                            

16 Anuarul Statistic al României, 2009 
17 https://statistici.insse.ro/ipc/  
18 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30e7a7cc52a67b194f4ba092b8063877
65db.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaMaN4Te0?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en  
19 Anuarul Statistic al României 2009, https://statistici.insse.ro/ipc/ 
20 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00003&plugin=1  



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania  

 

28 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

Figura: Investiţii in industria alimentară şi a băuturilor în România 
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Sursa: INSE TEMPO_INV101D_28_6_2011 

 

În perioada 2000-2007 rata şomajului înregistrat a scăzut de la 10,5% la 4%, dar criza economică 
a inversat această evoluţie favorabilă. Chiar dacă valoarea medie a şomajului înregistrat a crescut 
doar puţin în 2008, ajungând la 4,4%, în 2009 deja a atins 7,8%, urmând ca în 2010 să descrească 
la 6,9%21. 

 

În perioada 2002-2008 se observă descreşterea ratei şomajului BIM, însă evoluţia a fost mai 
favorabilă în mediul urban, decât în cel rural, ceea ce ne arată că efectele pozitive ale perioadei de 
creştere economică au fost resimţite într-o măsură mai mică în mediul rural. 

 

Tabel: Evoluţia ratei şomajului BIM pe medii, perioada 2002-2009 

  
Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Total 8,4 7,0 8 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9

Urban 11,2 9,5 9,5 8,8 8,6 7,7 6,8 8,1

Rural 5,4 4,3 6,2 5,2 5,6 4,9 4,6 5,4

Sursa: INSSE TEMPO_AMG157B_8_7_2011 

 

Potrivit rezultatelor provizorii ale Recensământului General Agricol 201022 numărul exploataţiilor 
agricole a fost de 3.856 mii, cu 14,0% mai mic faţă de cel înregistrat la Recensământul General 
Agricol 2002. Numărul exploataţiilor fără personalitate juridică era 3.825 mii, cu 14,3 % mai mic 
faţă de anul 2002 şi numărul celor cu personalitate juridică 31 mii de unităţi, mai mare cu 34,8% 
faţă de anul 2002. Reducerea numărului exploataţiilor agricole s-a datorat, în principal, comasării 
unor exploataţii agricole fără personalitate juridică. Suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiilor 
agricole a fost mai mică cu 4,5% în 2010 faţă de cea înregistrată la Recensământul General 
Agricol 2002. 

 

                                                            

21 INSSE TEMPO_SOM103A_8_7_2011 1 
22 http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/RGA2010_data%20provizorii.pdf 
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Tabel: Situaţia comparativă a suprafeţei agricole utilizate,  
pe principalele categorii de folosinţă, în anii 2002 şi 2010 

 
Sursa: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/RGA2010_data%20provizorii.pdf 

 

Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie, în anul 2010, pe o exploataţie agricolă a fost de 
3,45 ha, comparativ cu 3,11 ha în anul 2002. Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o 
exploataţie agricolă fără personalitate juridică a fost de 1,95 ha (comparativ cu 1,73 ha în anul 
2002), respectiv 190,84 ha pe o exploataţie agricolă cu personalitate juridică (comparativ cu 
274,43 ha în anul 2002). Pe principalele categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate au 
revenit în medie pe o exploataţie agricola 2,15 ha de teren arabil (faţă de 1,96 ha în anul 2002) şi 
1,17 ha de păşuni şi fâneţe (comparativ cu 1,04 ha în anul 2002).23 

 

Efectivele de bovine şi porcine au scăzut cu 30,9 %, respectiv 34.8% faţă de cele înregistrate la 
Recensământul General Agricol 2002, iar cele de ovine şi caprine au crescut cu 15,9 %, respectiv 
66,3% faţă de cele înregistrate la Recensământul General Agricol 2002.24 

 

Volumul de muncă în exploataţiile agricole a înregistrat o scădere de 21,7% în perioada 2002-
2010, iar volumul de muncă desfăşurat în cadrul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, 
exprimat în unităţi de muncă anuale (UAM), a fost de 1.608 mii, cu 38,2 % mai mic faţă de cel 
înregistrat la Recensământul General Agricol 2002.25 

 

Figura: Evoluţia veniturilor populaţiei în perioada 2001-2009 (valori recalculate în baza ratei de inflaţie) 

                                                            

23 http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/RGA2010_data%20provizorii.pdf 
24 http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/RGA2010_data%20provizorii.pdf 
25 http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/RGA2010_data%20provizorii.pdf  
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Sursă: INSSE TEMPO_BUF105I, https://statistici.insse.ro/ipc/ 

 

Veniturile lunare medii26 ale populaţiei rurale au urmat un trend ascendent în perioada 2001-2009, 
creşterea fiind mai pregnantă în perioada 2006-2008. Totuşi, veniturile medii ale populaţiei rurale 
sunt mai mici decât veniturile populaţiei urbane, diferenţa dintre cele două majorându-se în 
perioada studiată. 

 

Tabel: Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie pe principalele categorii sociale, 2009 

Principalele categorii sociale Total (Ron) Urban (Ron) Rural (Ron)

Total 2315,99 2619,57 1920,87 

Salariaţi 3105,05 3254,69 2645,11 

Lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole 1899,42 2052,29 1790,31 

Agricultori 1823,04 2534,35 1771,94 

Şomeri 1609,24 1676,08 1452,85 

Pensionari 1871,67 2012,87 1731,25 

Sursă: INSSE TEMPO_BUF105I 

 

Programul SAPARD, împreuna cu alte programe de finanţare, a avut un impact pozitiv asupra 
dezvoltării infrastructurii rurale. În perioada 2000-2009 lungimea drumurilor publice judeţene şi 
comunale modernizate a crescut cu 45,9% (faţă de o creştere de doar 13% a lungimii drumurilor 
naţionale modernizate), iar lungimea reţelei simple de distribuţie a apei potabile din mediul rural a 
crescut cu 115,2% (faţă de 18,7% din mediul urban). 

 

3.1.3 Identificarea beneficiarilor sau a altor grupuri ţintă 

Având în vedere cele patru Priorităţi ale PNADR 2000-2006, potenţialii beneficiari / grupurile ţintă 
ale Programului SAPARD România sunt identificaţi după cum urmează: 

                                                            

26 Veniturile totale reprezintă ansamblul veniturilor băneşti, indiferent de sursa de provenienţă (exclusiv împrumuturile şi 
creditele luate, sumele retrase din depozitele constituite la CEC, bănci etc.) precum şi contravaloarea veniturilor în 
natură (consumul uman şi furajer de produse alimentare şi nealimentare din resursele proprii ale gospodăriei, respectiv 
mărfurile şi serviciile obţinute gratuit sau cu reducere de preţ de la agenţii economici publici şi privaţi) care nu au caracter 
de salariu în natură (INSSE Tempo) 
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Prioritatea 1: Îmbunătăţirea accesului la pieţe şi competitivitatea produselor agricole prelucrate 

Aceasta prioritate s-a adresat: 

(Măsura 1.1) 

- Societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi Legea nr. 
15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare),  

- Cooperativelor de consum (Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit: copie după Certificatul de înmatriculare la 
Registrul Comerţului. Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de 
constituire şi a statutului propriu) 

- Asociaţiilor de producători cu personalitate juridică (Legea 338/2005 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea si funcţionarea grupurilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice 

- In sectorul vinificaţie, asociaţiilor, grupurilor de producători şi societăţilor comerciale private 
care procesează numai soiuri nobile de struguri 

(Măsura 1.2) 

- Laboratoarele instituţiilor publice autorizate pentru a desfăşura activităţi sanitar-veterinare, 
fitosanitare şi de control al calităţii alimentelor. 

 

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea infrastructurilor de dezvoltare rurală şi agricultură 

Aceasta prioritate s-a adresat: 

(Măsura 2.1) 

- Consiliilor locale ale comunelor din România (conform Legii Administraţiei Publice Locale 
nr. 251/2001 cu completări şi modificări ulterioare) 

- Asociaţiilor, cu statut juridic, între Consiliile Locale ale comunelor din România (conform 
Legii Administraţiei Publice Locale nr. 251/2001 cu completări şi modificări ulterioare) 

- Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (Legea nr. 138/2004). 

 

Prioritatea 3: Dezvoltarea economiei rurale  

Aceasta prioritate s-a adresat: 

(Măsura 3.1) 

- Producătorilor agricoli individuali - persoane fizice autorizate (PFA) (Legea 300/2004 
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi 
economice in mod independent) 

- Asociaţiilor familiale cu profil agricol (AS) (Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor 
fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent 

- Societăţilor agricole (Legea 36/ 1991)  

- Societăţilor comerciale cu capital privat de cel puţin egal sau mai mare de 75% (SNC, SCS, 
SA, SCA, SRL) (Legea 31/ 1990) 

- Societăţilor comerciale cu capital privat de cel puţin egal sau mai mare de 75% (Legea 
15/1990) 

- Grupurilor de producători (GP) (Ordonanţa 37 /2005, aprobata de Legea nr. 338/2005) 
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(Măsura 3.2) 

- Grupuri de producători agricoli / silvici / piscicoli, legal constituite si recunoscute de MADR 
după data de 1 ianuarie 2004 care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului; 

(Măsura 3.3) 

- Producătorilor agricoli individuali - persoane fizice autorizate (PFA) (Legea 300/2004 
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi 
economice in mod independent) 

- Asociaţiilor familiale cu profil agricol (AS) (Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor 
fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent 

- Societăţilor agricole / asociaţiilor agricole fară personalitate juridica (Legea nr. 36/1991) 

- Grupurilor de producători cu personalitate juridică 

- Societăţilor comerciale private, cu capital privat, cu cel mult egal/mai mare de 75% (Legea 
15/1990 şi Legea 31/1990) 

(Măsura 3.4) 

- Producătorilor agricoli individuali - persoane fizice autorizate (PFA) (H.G. 661/ 2001, Legea 
300/2004) 

- Proprietarilor individual de pădure - persoane fizice autorizate (PFA) (Legea fondului 
funciar 18/ 1991, Legea 1/ 2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, Legea 300/2004) 

- Persoanelor fizice autorizate – PFA (Legea 300/2004) 

- Asociaţiilor familiale înregistrate şi grupuri de producători (AS si GP) (Legea 300/ 2004 
Ordonanţa 37/ 2005, aprobata de Legea nr.338/2005) 

- Societăţilor agricole (Legea nr. 36/1991) 

- Societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990 şi Legea nr. 15/1990) 

- Cooperative de consum 

- Cooperative meşteşugăreşti 

 

(Măsura 3.5) 

- Persoanelor fizice - Numai pentru Împăduriri PF (Legea 18/1991 şi Legea 1/ 2000) 

- Proprietarilor individuali de pădure - persoane fizice autorizate PIP (Legea 21/1924), PIP 
(Legea 18/1991), PIP (Legea 1/2000)  

- Persoanelor fizice autorizate – PFA (Legea 300/2004) 

- Unităţilor de cult (Decretul 233/1949) şi Unităţilor de învăţământ (Legea 84/1995) - Numai 
pentru Împăduriri 

- Asociaţiilor familiale (Legea 300/2004) 

- Formelor asociative (Legea 21/1924 şi Legea 1/2000) 

- Consilii locale ale comunelor sau municipalităţilor şi asociaţiile acestora 

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane 

Beneficiarul Măsurilor 4.1 şi 4.2 a fost Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale . 

Grupurile ţintă ale Măsurii 4.1 au fost toţi potenţialii beneficiari ai Programului SAPARD, cu accent 
pus asupra promovării participării tinerilor şi femeilor.  
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Grupurile ţintă ale Măsurii 4.2 au fost multiple şi au inclus: 

- Personalul din cadrul AM / APDRP implicat în implementarea Programului 

- Potenţialii beneficiari ai Programului 

- Populaţia rurală în general  

 

3.2. Descrierea procesului de evaluare 
 

În cadrul Evaluării Ex post se analizează impactul Programului, prin raportare la nevoile pe care 
acesta a urmărit să le satisfacă. Această evaluare determină totodată dacă efectele pozitive ale 
programului sunt sustenabile în timp şi după finalizarea implementării Programului. 

Mai în detaliu, obiectivul general al Evaluării îl reprezintă analiza impactului socio-economic al 
Programului SAPARD asupra dezvoltării durabile şi echilibrate a spaţiului rural românesc şi asupra 
priorităţilor comunitare, precum şi aprecierea eficacităţii, eficienţei şi relevanţei Programului, 
ţinându-se cont în acelaşi timp şi de cele două obiective majore ale Programului SAPARD, aşa 
cum sunt definite în art.1(2) din Regulamentul (CE) nr. 1268/1999, in scopul  asigurării creşterii 
responsabilităţii şi transparenţei asupra implementării Programului, cu referire la autorităţile 
responsabile, la actorii implicaţi în managementul, coordonarea şi promovarea Programului şi la 
publicul ţintă, şi creării premiselor pentru îmbunătăţirea implementării şi managementului 
programelor viitoare de dezvoltare rurală care vor fi derulate în România. 

Obiectivele specifice ale evaluării ex-post sunt următoarele: 

 Analiza concordanţei cu evaluarea ex-ante, îmbunătăţirea evaluării anterioare, asigurând 
corecţiile necesare (ale evaluării) şi eliminarea confuziilor şi golurilor de informaţii, având drept 
scop prezentarea transparenta a situaţiei actuale a implementării şi a efectelor sale; 

 Oferirea de răspunsuri  la întrebările de evaluare comune şi specifice adresate; 
 Identificarea relevanţei, eficacităţii, eficienţei şi durabilităţii măsurilor SAPARD implementate; 
 Evaluarea calităţii şi relevanţei Programului şi a implementării sale, oportunitatea şi consistenţa 

obiectivelor stabilite în PNADR; 
 Evaluarea eficienţei sistemului de implementare a Programului SAPARD, prin prisma 

mecanismelor utilizate şi a structurilor juridice şi administrative implicate în implementare; 
 Identificarea lecţiilor învăţate şi a elementelor care au contribuit la succesul sau eşecul 

intervenţiei; 
 Elaborarea unor concluzii relevante privind implementarea Programului. 
 

În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate, Evaluarea a inclus două elemente definitorii: 

o evaluare cantitativa, bazata pe prelucrarea statistica a datelor cu agregarea indicatorilor 
statistici utilizaţi. 

o evaluare calitativa bazata pe un set de instrumente obiective de măsurare a indicilor calitativi 
ai programului, instrumente validate de experienţa si calibrate. 

In esenţa au fost parcurse cele patru faze metodologice ale unei evaluări, respectiv 1) structurarea, 
2) observaţia, 3) analiza şi 4) evaluarea, prezentate în cele ce urmează. 

 



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania  

 

34 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

De asemenea, activităţile prevăzute în vederea îndeplinirii obiectivelor Evaluării ex post, articulate 
în funcţie de fazele metodologice menţionate, sunt prezentate în căsuţa următoare: 

Activităţile Evaluării Ex post a Programului SAPARD 

Faza 1- Structurarea 

Activitatea 1.1 – Realizarea unei descrieri sintetice şi bine structurată a Programului SAPARD cu punctarea  
particularităţilor intervenţiei, analiza distribuţiei resurselor alocate, identificarea potenţialilor beneficiari ai 
Programului, analiza sistemului instituţional şi administrativ creat şi a relaţiilor dintre organismele implicate, 
analiza procesului şi fluxului de implementare a Programului, precum şi o descriere succintă a fiecărei 
măsuri/ tipologii de măsuri supusă evaluării. 

Activitatea 1.2 - Stabilirea intervenţiei logice pentru fiecare măsură/ tipologie de măsuri supusă evaluării; 

Activitatea 1.3 - Revizuirea şi adaptarea întrebărilor specifice de evaluare pe baza analizei specificităţii 
fiecărei măsuri/ tipologii de măsuri din Program; 

Activitatea 1.4 - Definirea termenilor cheie din cadrul întrebărilor de evaluare, elaborarea criteriilor de 
evaluare care să permită răspunsul  la fiecare întrebare, precum şi a nivelului target-urilor 

Activitatea 1.5 - Stabilirea metodologiei pentru a răspunde întrebărilor comune şi specifice de evaluare; 

Activitatea 1.6 - Identificarea altor date relevante pentru realizarea evaluării, precum şi nevoia de a colecta 
date şi informaţii suplimentare care nu au putut fi puse la dispoziţie de Autoritatea de Management. 

 

Faza 2- Observaţia 

Activitatea 2.1 - Crearea instrumentelor necesare pentru analiza calitativă, respectiv a chestionarelor, 
ghidurilor pentru realizarea interviurilor, ghidurilor pentru studiile de caz, etc. Crearea instrumentelor pentru 
analiza cantitativa: construirea seriilor de date statistice prin  interogarea bazelor de date disponibile, 
construirea extrapolărilor necesare, stabilirea corelaţiilor pozitive sau negative intre diverşii indicatori statistici 
în scopul utilizării unei sursei duble pentru tragerea concluziilor statistice prin agregarea indicatorilor. 

Activitatea 2.2 - Colectarea şi procesarea datelor şi a informaţiilor calitative necesare pentru a răspunde la 
întrebările de evaluare. 

 

Faza 3 – Analiza 

Activitatea 3.1 - Evaluarea progresului înregistrat în implementarea Programului SAPARD, pe baza legăturii 
dintre rezultatele identificate şi target-urile stabilite la momentul programării 

Activitatea 3.2 – Set de  răspunsuri preliminare la întrebările specifice şi comune de evaluare; 

Activitatea 3.3 - Stabilirea impactului net pe care fiecare măsură l-a avut în atingerea obiectivelor 
programului - analiza cantitativă multicriteriala 

 

Faza 4 – Evaluarea 

Activitatea 4.1 - Revizuirea tuturor răspunsurilor la întrebările comune şi specifice de evaluare pe baza 
comentariilor primite de la Comitetul de Coordonare a Evaluării şi prezentarea răspunsurilor finale la 
întrebările de evaluare; 

Activitatea 4.2 - Pe baza răspunsurilor elaborate la întrebările specifice de evaluare şi a rezultatelor 
activităţilor anterioare, evaluarea fiecărei măsuri din perspectiva ponderii acesteia în cadrul Programului; 

Activitatea 4.3 - Aprecierea eficacităţii, eficienţei, relevanţei şi sustenabilităţii Programului şi a gradului în 
care programul a contribuit la atingerea obiectivelor strategice stabilite la nivel naţional şi comunitar, cu 
prezentarea  limitelor validităţii evaluării realizate 

Activitatea 4.4 - Pe baza rezultatelor analizei şi evaluării realizate, elaborarea concluziilor la care am ajuns în 
ceea ce priveşte: - Coerenţa dintre măsurile aplicate şi obiectivele urmărite, echilibrul dintre diferitele 
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măsuri/tipologii de măsuri din Program; - Gradul de atingere a obiectivelor specifice ale Programului, precum 
şi a obiectivelor strategice naţionale şi Comunitare; - Măsura în care sistemul administrativ şi instituţional a 
fost adecvat pentru asigurarea implementării eficiente şi eficace a Programului; - Factorii care au determinat 
succesul sau eşecul implementării Programului. 

Activitatea 4.5 - Identificarea şi prezentarea sumum-ului de feed back-uri pozitive şi a bunelor practici care 
pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea performanţei implementării următoarelor programe de dezvoltare rurală. 

Activitatea 4.6 - Elaborarea unui rezumat al raportului final al evaluării ex-post a Programului SAPARD, în 
limbile română şi engleză, care să includă o sinteză a muncii desfăşurate, metodele folosite pentru 
realizarea evaluării, şi o prezentare succintă a Programului, a rezultatelor evaluării şi a celor mai importante 
concluzii şi recomandări 

Activitatea 4.7 - Elaborarea unei prezentări PowerPoint a raportului privind evaluarea ex-post a Programului 
SAPARD, în limbile română şi engleză 

Activitatea 4.8 - Compilarea Raportului final al evaluării. 

 

Contractul de prestare servicii pentru Elaborarea Evaluării Ex post a Programului SAPARD 
România în perioada 2000-2008, având o durată de 12 luni, a fost încheiat între Autoritatea de 
Management şi Consorţiul compus din societăţile Ecosfera V.I.C. şi Agriculture Capital & 
Engineering, în data de 02 septembrie 2010 (prelungit la 15 luni, prin act adiţional nr. 61441 din 
18.07.2011). În cadrul executării contractului au fost prezentate următoarele Rapoarte, în 
conformitate cu cerinţele termenilor de referinţă: 

1) Raportul iniţial de activitate, înaintat la data de 19.10.2010, revizuit şi redepus de Evaluator în 
urma observaţiilor Autorităţii de Implementare, a fost  aprobat de AM în data de 07.12.2010. 

 

Raport Iniţial de Activitate a fost întocmit înaintea demarării proiectului, devenind principalul 
instrument de lucru în timpul perioadei de implementare a acestuia. Raportul Iniţial de Activitate a 
fost elaborat în concordanţă cu direcţiile stabilite în întâlnirea de iniţiere şi a inclus următoarele 
elemente: 
- prezentarea de ansamblu a proiectului; 
- analiza contractului şi situaţia actuală 
- planificarea activităţilor contractului 
- prezentarea exacta a implicării experţilor non-cheie propuşi 
 
Raportul a fost depus în 3 exemplare, în limba română şi în varianta electronică. 
 
2) Raportul Intermediar I de Activitate, înaintat la data de 24.01.2011, revizuit şi redepus de 

Evaluator în urma observaţiilor Autorităţii de Implementare, a fost aprobat de AM în data de 
15.04.2011.  

3) Raportul Intermediar II de Activitate, înaintat la data de 04.03.2011, revizuit şi redepus de 
Evaluator în urma observaţiilor Autorităţii de Implementare, a fost aprobat de AM în data de 
06.07.2011. 

4) Raportul Intermediar III de Activitate, înaintat la data de 30.06.2011, revizuit şi redepus de 
Evaluator în urma observaţiilor Autorităţii de Implementare, a fost aprobat de AM în data de 
05.08.2011. 

 

Conţinutul acestora a fost structurat pe următoarele elemente: 

- Obiectivele perioadei de raportare; 
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- Organizarea activităţii, problemele întâlnite şi măsurile întreprinse pentru remedierea acestora; 

- Graficul actualizat al evoluţiei proiectului ce va reprezenta o proiecţie detaliată a activităţilor 
desfăşurate în perioada de raportare şi a celor prevăzute pentru perioada următoare; 

- Descrierea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute in conformitate cu solicitările din 
caietul de sarcini şi cu Planul Operativ de Lucru. 

Fiecare Raport Intermediar a fost depus la sediul Autorităţii de Implementare (MADR) în termen de 
10 zile calendaristice de la finalizarea activităţilor stabilite pentru fiecare etapă şi perioada din 
cadrul contractul. 

Rapoartele au fost depuse în 3 exemplare, în limba română şi in varianta electronica. 

 

3.2.1 Faza 1 - Structurarea 

Faza de structurare se referă la dobândirea de către Evaluator a unei înţelegeri clare a 
Programului, măsurilor acestuia şi logicii intervenţiei, întrebărilor de evaluare şi sarcinilor de 
evaluare. Evaluarea ex-post reexaminează toate acestea din perspectiva continuităţii, valabilităţii 
strategiei şi logicii intervenţiei aşa cum este determinată în cadrul Evaluărilor ex-ante şi 
intermediară şi pe baza tuturor acestor elemente evaluează obiectivele stabilite. 

 

3.2.2 Faza 2 - Observaţia 

În faza de observare informaţiile disponibile şi relevante au fost identificate, evaluate ca importanta 
şi agregate. Identificarea surselor relevante, a instrumentelor şi metodelor de strângere a 
informaţiilor, determinarea rezultatelor principale şi a datelor referitoare la impactul obţinut sunt 
elementele principale care au precedat etapa de analiză a datelor culese. În cadrul acestei faze, s-
au identificat toate informaţiile disponibile, selectându-le pe cele relevante pentru realizarea 
obiectivelor proiectului. Totodată, s-a precizat validitatea şi utilitatea datelor cantitative şi calitative 
ce urmau a fi utilizate. Întrucât validitatea datelor statistice nu poate fi precizata înaintea etapei de 
analiza si agregare a indicatorilor statistici, nu toate datele cantitative au putut fi selectate in 
aceasta etapa, pentru a nu introduce erori statistice. 

 

3.2.3 Faza 3 – Analiza 

În cadrul acestei faze s-a realizat o analiză amănunţită a tuturor informaţiilor cantitative sau 
calitative relevante cu scopul de a putea identifica efectele şi impactul fiecărei măsuri/ tipologii de 
măsuri şi a Programului în ansamblul său prin raportare la obiectivele şi ţintele stabilite la 
momentul programării. 

Analiza a implicat procesarea informaţiilor calitative şi cantitative relevante selectate anterior, la 
care s-a adăugat analiza statistică a indicatorilor cantitativi aflaţi în corelaţie pozitivă sau negativă 
unii cu ceilalţi şi care nu au putut fi selectaţi ca relevanţi în etapa precedenţă, tocmai pentru a nu 
introduce erori statistice in scopul evaluării impactului conform obiectivelor Programului şi în scopul 
determinării progresului obţinut în ansamblu. 

Utilizând metodele de analiza descrise în cele ce urmează am cuantificat impactul şi indicatorii 
corespunzători, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ. Am 
determinat, aşadar, prin metode statistice şi instrumente validate şi calibrate de ordin calitativ: 
eficienţa, eficacitatea, gradul de direcţionare, relevanţa şi sustenabilitatea Programului. 
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3.2.4 Faza 4 – Evaluarea 

În această fază, am evaluat calitativ şi cantitativ răspunsurile la întrebările generale şi specifice de 
evaluare şi am tras concluzii privind eficienţa, eficacitatea, relevanţa şi sustenabilitatea 
intervenţiilor vizând atât măsurile cât şi Programul în întregime. De asemenea, am evaluat 
echilibrul măsurilor din cadrul acestuia, contribuţia la strategiile naţionale şi comunitare şi factorii 
determinanţi ai succesului sau eşecului Programului sau a unor elemente din cadrul acestuia. 
 

3.3. Scurtă prezentare a evaluărilor legate de Program 
 

Cadrul general care defineşte tipurile de evaluare ce urmează a fi realizate în diferitele etape ale 
ciclului de programare, respectiv Evaluarea ex-ante, Evaluarea intermediară şi Evaluarea ex-post 
este asigurat prin Regulamentul (CE) nr. 1268/1999, articolul 5(1) şi Regulamentul (CE) nr. 1260/ 
1999. Aşadar, înainte de implementarea Evaluării ex post, Programul SAPARD a fost supus 
următoarelor evaluări: 

 

3.3.1 Evaluarea ex-ante 

Aşa cum reiese din Raportul de Evaluare la mijlocul perioadei de implementare 2000-2003 şi din 
Raportul de Evaluare Intermediară revizuită, Evaluarea ex ante a  reprezentat o analiza critică 
asupra Programului SAPARD, examinând obiectivele, planurile de implementare şi rezultatele 
estimate, cu intenţia de a determina dacă sunt cele mai potrivite intervenţii pentru a îndeplini 
obiectivele relevante ale politicii respective. Scopul Evaluării ex-ante l-a constituit optimizarea 
alocării resurselor bugetare prin programele operaţionale şi îmbunătăţirea calităţii programării. De 
asemenea, a identificat şi evaluat disparităţile, potenţialul de dezvoltare, obiectivele propuse, 
rezultatele preconizate, coerenţa strategiilor propuse, valoarea adăugată comunitară, gradul de 
integrare a priorităţilor comunitare, rezultatele perioadei precedente de programare şi calitatea 
procedurilor de monitorizare, evaluare şi gestiune financiară. 

 

3.3.2 Evaluarea intermediară 

A analizat în ce măsură Programul SAPARD a fost implementat în modul cel mai eficient, conform 
programării iniţiale şi a stabilit dacă Programul este la fel de relevant ca în faza de programare, 
pentru satisfacerea nevoilor identificate. 

Iniţial a fost elaborata o Evaluare intermediară care a acoperit perioada 2000-2003. 

Contractul de servicii pentru Evaluarea intermediară a Programului SAPARD în România a fost 
încheiat la data de 13 mai 2003 între Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate 
Contractanta, şi compania URS Corporation din Marea Britanie, în calitate de Contractor. 
Evaluarea intermediară a fost efectuată în doua faze, dintre care prima a fost executată de URS 
Corporation, în timp ce finalizarea raportului final a fost încredinţată firmei Kvistgaard Consult ca 
sub-contractant al URS Corporation. 

Raportul de evaluare intermediară a Programului SAPARD a fost transmis Autorităţii de 
Management în data de 22 martie 2004. Versiunea finală a Raportului de evaluare, elaborată 
conform observaţiilor şi comentărilor Autorităţii de Management şi a membrilor Comitetului de 
Coordonare (CC), a fost înaintată Autorităţii de Management, la data de 31 martie 2004. În data de 
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27.04.2004, CC a aprobat Raportul privind evaluarea intermediară a Programului SAPARD în 
România, iar acesta a fost transmis la Comisia Europeană în data de 17 mai 2004. 

 

Versiunea actualizată a Evaluării intermediare pentru perioada 2000-2005 a venit în completarea 
iniţialei Evaluări intermediare iar contractul de servicii a fost încheiat cu Agrotec SpA (Italia) şi 
semnat la data de 23 septembrie 2005.  

În data de 20 februarie 2006 Raportul final al actualizării evaluării intermediare a Programului 
SAPARD 2000-2005 a fost transmis membrilor Comitetului de Monitorizare, iar în data de 1 martie 
2006, în urma actualizării Raportului prin includerea comentariilor şi observaţiilor membrilor CC, 
acesta a fost înaintat Autorităţii de Management. În data de 5 mai 2006, Autoritatea de 
Management a înaintat oficial, prin scrisoarea nr. 73133, Raportul privind Actualizarea Evaluării 
Intermediare a Programului SAPARD în România, Comisiei Europene, împreună cu răspunsul/ 
poziţia la observaţiile Evaluatorului. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Prezentarea structurii evaluării şi a metodelor de evaluare utilizate 
"Articolul 5 (1) din Regulamentul Consiliului nr 1268/1999 prevede că Programul SAPARD 
(denumit în continuare Program) trebuie să fie subiectul Evaluării ex-post, care va " verifica 
succesul si efectele in ceea ce priveşte obiectivele prefixate". 

Pe de altă parte, Regulamentul Programelor SAPARD (CE Reg 2759/1999 de  
stabilire a normelor de aplicare a  Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1268/1999 privind asistenta 
financiara comunitara destinata masurilor de preaderare pentru agricultura  
si dezvoltare rurala în tarile candidate din Europa Centrala si de Est, în perioada de  
preaderare) precizează că analiza şi evaluarea programelor trebuie să fie efectuate în conformitate 
cu procedurile prevăzute în MAFA (Acordul Multi-Anual de Finanţare).  

În conformitate cu ceea ce a fost stabilit in Liniile Directoare pentru evaluarea Programelor de 
dezvoltarea rurală sprijinite prin SAPARD, scopul activităţii de Evaluare ex-post este "central 
pentru transparenţa investiţiilor finanţate, în special pentru Autorităţile de management şi a 
publicul. Evaluarea ex-post poate oferi, de asemenea, indicaţii cu privire la follow-up posibil al 
Programului, chiar sub formă de cele mai bune practici".  

Evaluarea ex-post a Programului isi prefigurează ca si obiectiv, acela de a analiza utilizarea 
efectiva a resurselor disponibile, si eficienţa şi eficacitatea  asistenţei acordate, impacturile  astfel 
generate şi consistenta in raport cu Evaluarea ex-ante şi emite concluzii relevante pentru Program. 
De asemenea, sunt subliniate elementele care au caracterizat eşecul sau succesul în atingerea 
rezultatelor prin implementarea activităţilor prevăzute, inclusiv durabilitatea acestora. În special, 
Evaluarea ex-post ia in considerare utilitatea şi durabilitatea rezultatelor obţinute prin intermediul 
asistenţei Programului. 

În cazul analizării impacturilor generate de către Program Evaluatorul ia în considerare dubla 
dimensiune a ajutorului, care se referă la două obiective generale:  

1) contribuie la implementarea "acquis-ului comunitar" pentru politica agricolă comunitara şi 
alte politici conexe;  

2)  rezolvarea priorităţilor  şi a problemelor specifice pentru adaptarea durabilă a sectorului 
agricol şi a zonelor rurale  din statele candidate. 

 

Mai precis, Evaluarea ex-post se concentrează pe un sistem de informaţii cu privire la întrebările 
de evaluare; revizuind  răspunsurile date anterior în alte rapoarte de evaluare (actualizarea 
evaluării intermediare), şi evaluează dacă aceste informaţii sunt  încă valabile, le actualizează si le 
repune în contextul actual, luând în considerare schimbările ce au avut loc în contextul de referinta 
şi impacturile generate.  

Activitatea de Evaluare ex - post îşi are baza evaluativa în criteriile definite în Liniile Ghid. Criteriile 
de evaluare acoperă un rol central în sprijinirea efortului evaluării şi pentru colectarea datelor 
(primare şi secundare), precum şi pentru realizarea analizelor respective. Definiţia termenului 
“criteriu” este prezentata in paragraful următor. 
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4.2. Descrierea termenilor cheie ai Programului şi ai Evaluării   
 

4.2.1. Descrierea termenilor cheie ai Programului 

 

Termenii cheie ai Programului se regăsesc la articolul 9 din Regulamentul CE nr. 1260/1999, 
privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale, precum şi în Ghidurile Solicitantului 
aferente fiecărei măsuri a Programului SAPARD România.  

În special, din cele menţionate în Regulamentul respectiv se remarcă următoarele: 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT  

Orice autoritate sau organism public sau privat la nivel naţional, regional sau local desemnat de 
statul membru, sau statul membru când acesta însuşi întreprinde această funcţie, care 
gestionează asistenţa în scopurile Regulamentului nr. 1260/1999. Dacă statul membru 
desemnează o autoritate de management alta decât el însuşi, acesta va stabili toate modalităţile 
relaţiei sale cu autoritatea de management şi ale acesteia din urmă cu Comisia. Daca statul 
membru decide astfel, autoritatea de management poate fi acelaşi organism ca autoritatea de plăţi, 
pentru asistenţa respectivă. 

AUTORITATEA DE PLĂTI 

Una sau mai multe autorităţi sau organisme naţionale, regionale sau locale desemnate de către 
statele membre în scopul elaborării şi înaintării cererilor de plată şi primirii plăţilor de la Comisie. 
Statul membru va stabili toate modalităţile relaţiei sale cu autoritatea de plăţi şi ale acesteia din 
urmă cu Comisia  

AXA PRIORITARĂ 

Fiecare din priorităţile strategice adoptate într-un cadru de sprijin comunitar sau asistenţă; acesteia 
îi este atribuită o contribuţie din Fonduri şi alte instrumente financiare, precum şi alte instrumente 
financiare şi resursele financiare relevante ale statului membru şi un set de obiective specifice. 

BENEFICIARI FINALI 

Sunt organismele sau firmele publice sau private responsabile cu execuţia operaţiunilor. În cazul 
schemelor de asistenţă potrivit Articolului 87 al Tratatului şi în cazul asistenţei acordate de 
organisme desemnate de state membre, beneficiarii finali sunt organismele care acordă 
asistenţa.27  

MĂSURĂ 

Mijlocul prin care o prioritate este implementată pe parcursul a mai multor ani, care permite 
finanţarea operaţiunii. Orice schemă de asistenţă potrivit Articolului 87 al Tratatului sau orice 
asistenţă acordată de organisme desemnate de statul membru, sau orice grup de scheme de 
asistenţă sau granturi de acest tip sau orice combinaţie a acestora care au acelaşi scop sau sunt 
definite ca măsură. 

                                                            

27 A se vedea art. 9 din http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0042:EN:PDF. 
Prin noile Regulamente aferente perioadei de programe 2007-2013 definiţia de ”beneficiar final” s-a modificat.  
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OPERATIUNE / INTERVENTIE 

Orice proiect sau acţiune derulat(ă) de beneficiarii finali ai asistenţei; 

PROGRAMARE 

Procesul de organizare, luare a deciziilor şi finanţare, derulat în mai multe etape pentru a 
implementa, pe bază multianuală, acţiunea comuna a Comunităţii şi a statelor membre, pentru a 
atinge Obiectivele la care se face referire în Articolul 1 din Regulamentul nr. 1260/1999. 

În ceea ce priveşte termenii menţionaţi în Ghidurile Solicitantului28 se menţionează: 

PROGRAMUL SAPARD 

PROGRAMUL SPECIAL DE PRE-ADERARE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 
RURALĂ (SAPARD) a fost creat pentru a sprijini eforturile de aderare a ţărilor candidate la 
Uniunea Europeană. Cadrul legal al Programului a fost stabilt prin Regulamentul Comisiei 
Europene (CE/1268/1999) din 21 iunie 1999 privind sprijinul Comunităţii Europene în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale în ţările candidate din centrul şi estul Europei în perioada de 
preaderare. 

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT  

Este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării 
Rurale înfiinţată prin reorganizarea APDRP prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/22.02.2006. APDRP 
creează premizele tehnice, dar şi cele financiare necesare procesului de aderare la structurile 
europene. Astfel, fondurile derulate prin APDRP dezvoltă economic şi social mediului rural, susţin 
direct producătorul privat, oferă sprijin asociaţiilor cu profil agricol şi societăţilor comerciale 
agricole, dar şi consiliilor locale.  

PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ (PNADR) 

Aprobat de Comisia Europeană pe 12 decembrie 2000 şi amendat prin Hotărârea Comisiei 
Europene H/2002/1936 din 11 iulie 2002, este documentul de baza prin care se asigura 
implementarea aquis-ului comunitar in perioada de pre-aderare. In baza PNADR a fost 
implementat Programul SAPARD în România. 

ACORDUL MULTIANUAL DE FINANŢARE 2000-2006 

Semnat pe 2 februarie 2001 între Guvernul României şi Comisia Europeană şi ratificat prin Legea 
316/2001, este documentul oficial prin care se decide acordarea de către Comisia Europeana  a 
unei contribuţii financiare nerambursabile României de 1072 milioane EURO, angajată pe perioada 
2000-2006, în vederea implementării Programului SAPARD. 

SUBMĂSURA 

Reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei obiective specifice; precizează clar 
detaliile specifice fiecărui tip de investiţie in parte.  

 

 

                                                            

28 Definiţiile din aceasta secţiune sunt preluate din Ghidurile publicate pe site-ul http://www.apdrp.ro/.  
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SPAŢIUL RURAL  

Reprezintă spaţiul administrativ teritorial al comunelor din România conform legislatiei nationale in 
vigoare;  

CRITERII DE ELIGIBILITATE  

Condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potentialul beneficiar şi la întocmirea 
proiectului pentru a putea fi selectat în vederea acordării fondurilor nerambursabile SAPARD. 
Criteriile de eligibilitate generale ale măsurii şi cele specifice submăsurilor sunt menţionate la 
punctul 5 din Anexa 3 la Ghidul solicitantului (Fişa tehnică a măsurii 1.1). 

CHELTUIELI ELIGIBILE  

Cheltuieli care pot fi co-finanţate prin Programul SAPARD. Pentru a fi considerate eligibile în 
contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 Să fie necesare pentru desfăşurarea proiectului, să fie prevăzute în cadrul contractului de 
finanţare – model anexat prezentului Ghid (Anexa 2) şi să fie în conformitate cu principiile 
unui management financiar solid; 

 Să fie efectiv realizate pe perioada execuţiei proiectului şi să respecte prevederile din 
Contractul de finanţare, cu excepţia studiilor de fezabilitate şi a studiilor conexe (studii 
tehnice, economice, plan de afaceri, avize, autorizaţii, acorduri, taxe legale aferente 
acestora) a căror cheltuială poate fi făcută înainte de semnarea contractului de finanţare dar 
după emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se va acorda managementul fondurilor 
SAPARD pentru România. 

 Să figureze în registrele contabile ale beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile şi să 
fie susţinute de originalele actelor de plată justificative  

 

POTENTIAL BENEFICIAR  

Persoana juridica/persoana fizica autorizata care este eligibil pentru accesarea Programului 
SAPARD dar care nu a incheiat contract de finantare. 

CONTRIBUTIE PUBLICA  

Fonduri nerambursabile alocate proiectelor SAPARD in baza contractului de finantare doar dupa 
realizarea primelor investitii prevazute in proiectele respective; este asigurata prin contributia 
Uniunii Europene (75%) si a Guvernului Romaniei (25%) si acopera 50% din valoarea totala 
eligibila a proiectului – cu excepţia cazului in care investiţiile sunt realizate in sectoarele zahar si 
seminte oleaginoase (pentru alte tipuri de investitii decat cele privind protectia mediului), 
contributia publica fiind de 30%. Pentru proiectele de investitii situate în satele identificate în CAP. 
VIII din PNADR, anexele nr. 76 şi 77 (unde gradul de afectare este cuprins intre 10% si 30% si mai 
mare de 30%) contributia publica este de 75% (din care  85% contributie UE si 15% contributie 
buget national) Prevederile 16 (1) (a) Sectiunea A din MAFA  nu se vor aplica pentru submasurile 
seminte oleaginoase si zahar. 

CONTRIBUTIA PRIVATA  

Contributia obligatorie a beneficiarului pentru accesarea fondurilor SAPARD; dovada existentei 
contributiei private trebuie făcute inainte de contractarea proiectului; 

VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI  
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Valoarea bunurilor sau serviciilor care se încadrează in lista cheltuielilor eligibile ale Programului 
SAPARD. 

VALOAREA NEELIGIBILA A PROIECTULUI  

Valoarea bunurilor sau serviciilor care nu pot fi finanţate prin Programul SAPARD si care nu 
constituie cheltuieli eligibile. 

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI  

Totalul fondurilor eligibile si neeligibile. 

MODERNIZAREA  

Cuprinde lucrările de construcţii si instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea si refacerea 
construcţiilor, care se realizează pe amplasamente existente, fără modificarea instalaţiei iniţiale. 

INVESTITIA NOUA  

Cuprinde lucrările de construcţii montaj, utilaje, instalatii, care se realizeaza pe amplasamente noi 
sau pentru constructiile existente cărora li se schimba destinatia. 

PRELUCRAREA PRIMARA  

Se refera la procesarea materiei prime de origine vegetala sau animala, ce are drept rezultat 
produse pentru comercializare si subproduse ce pot fi valorificate direct sau superior, prin 
reprocesare. 

 

4.2.2. Descrierea termenilor cheie ai Evaluării  
 

Termenii cheie ai Evaluării Programului sunt explicaţi în cadrul Liniilor Directoare ale Comisiei 
Europene pentru Evaluarea Programelor de Dezvoltare Rurală sprijinite prin SAPARD (2001), şi în 
special în cadrul Anexei II Glosarul termenilor evaluării. În cele ce urmează am selectat câteva din 
termenii cei mai semnificativi, pe care îi am folosit pe parcursul derulării fazelor de evaluare 
desfăşurate. 

COERENŢA  

Evaluarea  măsurii în care ar putea să se găsească o complementaritate sau sinergie mai bună ar 
putea să se regăsească în cadrul unui program sau în raport cu alte programe. Coerenţa internă 
se referă la corespondenţa între măsurile din cadrul unui program şi obiectivele acestuia. Coerenţa 
externă se referă la corespondenţa programului evaluat în raport cu alte programe corelate, ex. 
măsurile SAPARD şi activităţile de dezvoltare rurală din PHARE. 

COMPLEMENTARITATEA  

Acţiunile / măsurile sunt complementare atunci când contribuie la acelaşi obiectiv, însă nu sunt în 
competiţie. 

CRITERIU 

Caracteristica asupra căreia se poate baza o judecată. Criteriul trebuie să fie definit explicit. O 
măsură se va judeca, de obicei, în baza mai multor criterii. Indicatorii sunt, aşadar, definiţi pentru 
fiecare criteriu. "Reducerea costurilor” este un exemplu de criteriu care se poate folosi pentru 
examinarea eficienţei unei exploataţi agricole. 
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EFECTUL DEAD WEIGHT  

Schimbarea în situaţia beneficiarului care s-ar fi realizat şi fără finanţarea publică. Spre exemplu, o 
exploataţie agricolă ar fi putut să investească şi în absenţa co-finanţării. 

EFECTIVITATEA  

Evaluarea efectelor în raport cu obiectivele programului evaluat. O acţiune va fi efectivă atunci 
când obiectivele au fost atinse. Spre exemplu, raportul între „numărul de kilometri” de conducte de 
apă care ar fi trebuit construite (obiectivul cuantificat) şi „numărul de kilometri” care au fost 
construite efectiv, folosesc la evaluarea efectivităţii unei măsuri din domeniul agriculturii privind 
sistemul de irigaţie. 

EFICIENŢA  

Evaluarea efectelor atinse în raport cu input-urile (financiare sau administrative) mobilizate; spre 
exemplu, la ce cost input-urile au fost convertite în output-uri, rezultate şi impacturi. Aceleaşi 
rezultate ar fi putut fi atinse cu mai puţine resurse, sau mai multe rezultate cu aceleaşi resurse?  

IMPACTUL 

Efectele programului pe termen mediu şi lung. Pot fi impacturi aşteptate, neaşteptate, pozitive sau 
negative, şi în funcţie de influenţa factorilor externi. Beneficiarii direcţi şi indirecţi pot fi afectaţi de 
impacturile programului 

INDICATOR 

La finele acestor linii directoare: informaţie sub o formă potrivită pentru evaluarea sau „indicarea” 
efectelor asistenţei. Indicatorii ajută la cuantificarea şi simplificarea informaţiei privind fenomenele 
complexe. Reprezintă mai mult decât data brută / primară pe care se bazează. Măsurarea produce 
datele primare, care pot fi agregate şi sintetizate pentru a furniza statistici; statisticile pot fi 
analizate şi re-exprimate sub forma indicatorilor, care alimentează procesele de evaluare şi luare a 
deciziilor. Există indicatori de program şi indicatori de context. Spre exemplu, un indicator de 
program pentru criteriul „Reducerea costurilor” poate fi „Raportul între costurile şi cifra de afaceri a 
exploataţiei asistate”. Un indicator de program privind veniturile din zona geografică acoperită de 
programul poate fi comparat cu un indicator de context, “Veniturile agricole brute ale exploataţiei 
asistate” comparat cu „Veniturile agricole brute la nivel naţional”. 

La finele acestor linii directoare, indicatorii de program sunt conectaţi cu criterii.  

INPUT 

Resursele mobilizate pentru implementarea programului: mijloacele financiare, resursele materiale, 
legale şi organizaţionale. 

OUTPUT 

Ceea ce programul finanţează. Spre exemplu: construcţii, echipament de depozitare, facilităţi 
turistice.  

RELEVANŢA  

Potrivirea obiectivelor programului în raport cu nevoile sectorului şi problemele socio-economice la 
care programul ar trebui să răspundă. 
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REZULTAT  

Impactul cel mai imediat direct identificabil odată ce acţiunea a fost implementată. Se verifică 
imediat după completarea intervenţiei. Spre exemplu, atunci când infrastructura de primire turistică 
este creată sau modernizată, un rezultat ar putea fi o capacitate crescută de primire turistică; când 
a fost creată sau modernizată infrastructura de transport, timpul de călătorie în cadrul şi din zona 
respectivă va fi redus.  

 

SUSTENABILITATEA REZULTATELOR  

Efectele sunt sustenabile atunci când durează pe termen lung, şi după încheierea programului.  

SINERGIA  

Faptul ca diverse măsuri / acţiuni implementate împreună au un efect mai mare decât dacă ar fi 
implementate separat  

NIVELUL ŢINTĂ  

Nivelul care se aşteaptă a fi atins aşteptat în vederea îndeplinirii criteriului şi evaluării dacă 
asistenţa a avut succes. 

UTILITATEA  

Faptul ca impactul observat corespunde  nevoilor sectorului şi la problemele socio-economice 
identificate. Spre deosebire de relevanţa, utilitatea nu apreciază intervenţia referindu-se la 
obiectivele acţiunilor asistate. 

4.2.3. Întrebările de evaluare specifice şi comune 

Conform Liniilor Directoare ale Comisiei Europene pentru Evaluarea Programelor de Dezvoltare 
Rurală sprijinite prin SAPARD (2001), strategia de evaluare se bazează pe definirea şi 
răspunderea la un set de întrebări de evaluare (împărţite în întrebări de evaluare comune, 
furnizate de către Comisia, şi întrebări specifice programului, definite de către autorităţile naţionale, 
după caz29) susţinute de criterii de evaluare măsurate în baza indicatorilor. Pentru fiecare întrebare 
de evaluare, criteriul va ajuta la formularea unei judecăţi cu privire la succesul asistenţei examinate 
prin conectarea indicatorului la rezultatul sau impactul aşteptat.  

Întrebările comune (uneori sub-întrebări privind unele aspecte ale unei întrebări) privesc subiectele 
relevante la nivelul UE (conform articolului 44(1) din Regulamentul 1750/1999 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului 1257/1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă) şi examinează efectele Programului (spre 
exemplu, rezultatele, impactul) care pot fi anticipate mulţumită mijloacelor şi obiectivelor SAPARD 
(numai efectele aşteptate în cadrul unui număr semnificativ de programe) .  
Mai multe întrebări se concentrează asupra efectivităţii programelor, însă acestea investighează şi 
alte aspecte cheie ale evaluării, acolo unde acest lucru este apropriat şi fezabil, în legătura cu 
relevanţa, efectivitatea, eficienţa, utilitatea şi sustenabilitatea rezultatelor.  
 
Întrebările comune de evaluare pentru Programul SAPARD sunt organizate în trei capitole, după 
cum urmează:  
 

                                                            

29 Autorităţile din România nu au definit alte întrebări de evaluare pe lângă cele prevăzute de Liniile Directoare ale CE. 
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A. Întrebările specifice de evaluare.  
 
Acestea reprezintă majoritatea întrebărilor. Privesc efectele derivând din activităţile pentru fiecare 
din cele cincisprezece măsuri prevăzute în cadrul Regulamentului 1268/1999 
 

B. Întrebările transversale. 
 
Privesc impactul de ansamblu al Programului SAPARD în termeni de rezultate şi implementare.  
Vizează evaluarea rezultatelor intervenţiei în raport cu cele două obiective generale ale 
Programului SAPARD conform Articolului 1(2) din Regulamentul 1750/1999 şi eficienţa 
mecanismelor de implementare. Ceea ce înseamnă că: 

a) examinează dacă abordarea din cadrul programării a adus valoare adăugată în raport cu 
juxtapunerea capitolelor / măsurilor individuale, 

b) examinează beneficiile atât către beneficiarii direcţi cât şi către beneficiarii indirecţi şi 
c) privesc efectele colaterale semnificative (spre exemplu, efectele adiţionale din punctul de 

vedere al unui anumit program, însă acoperite de obiectivele SAPARD)   
În fine, furnizează un rezumat în ceea ce priveşte efectele principale ale programului în raport cu 
mijloacele şi obiectivele Regulamentului 1268/1999. Evaluarea trebuie să urmărească o structură 
care să reflecte faptul că efectele generale ale Programului SAPARD sunt rezultatele combinate 
ale efectelor măsurilor individuale ale acestuia. În aceasta privinţă, întrebările specifice de evaluare 
ar trebui să contribuie şi la furnizarea unui răspuns la întrebările transversale.    
 

C. Întrebări de evaluare globală, privind efectele generale ale Programului SAPARD 
 
Ar trebui abordate în baza răspunsurilor la celelalte două capitole precedente.  
 

Răspunsurile la fiecare întrebare de evaluare trebuie să se bazeze pe criterii şi indicatorii comune 
şi pe orice altă informaţie relevantă cu privire la impactul acţiunilor relevante implementate.   
 

4.2.4. Criteriile de judecată/analiză şi nivelurile ţintă 

În vederea aprecierii gradului de îndeplinire a obiectivelor Programului SAPARD / strategiei 
naţionale / strategiilor europene, prin răspunderea la întrebările de evaluare, Evaluatorul ex post a 
încrucişat criteriile de judecată şi indicatorii cuprinşi în întrebările de evaluare formulate de către 
Comisia Europeană cu indicatorii şi nivelurile ţintă stabilite în cadrul PNADR.  

Pentru mai multe detalii asupra acestei activităţi a se vedea documentul „Criterii şi Indicatori pentru 
fiecare întrebare de evaluare„, ataşat ca Anexa 3 la acest Raport.  

   

4.3. Sursa datelor, tehnici pentru colectarea datelor; informaţii privind metodele de 
cuantificare a indicatorilor în vederea evaluării calităţii şi validităţii datelor şi identificarea 
eventualelor erori/scăpări 
 

Analiza aferente Evaluării ex-post a fost realizata prin  intermediul implementării unui sistem 
informaţional calitativ/ cantitativ care a permis o cuantificare a trei niveluri de performanţă a 
Programului SAPARD. 

Cercetarea calitativ-cantitativa, de birou şi pe teren, s-a datorat in mod special faptului ca la 
anumite întrebări ale Chestionarului de evaluare nu este posibil sa se raspunda exclusiv prin 
intermediul datelor furnizate de către sistemul de monitorizare si prin urmare au fost identificate 
mai multe surse de date. 
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Acestea pot fi împărţite în principal, între date primare şi secundare, care au  ambele o natura 
calitativa şi cantitativa. 

În ceea ce priveşte datele secundare luate în considerare pentru realizarea prezentului raport si  
pentru o corecta valorizare a indicatorilor  s-a recurs la următoarele surse:  

- date de monitorizare 

- Eurostat 

- Farm Accountancy Data Network (FADN) 

- Institutul Naţional de Statistică (INS) 

- Ministerul Economiei 

Datele colectate prin cercetarea de birou au fost procesate de echipa de experţi şi completate prin 
interviuri directe cu angajaţii AM responsabili cu implementarea măsurilor Programului SAPARD, 
în vederea realizării analizei cantitative asupra implementării Programului.  

În ceea ce priveşte colectarea de date primare, evaluatorul a întreprins următoarele actiuni: 

- Cercetările efectuate pentru evaluarea Măsurilor, în legătură cu cheltuiala sustinuta si cu gradul 
de atingere a impactului aşteptat. Aceasta prima cercetare a constatat ca doar 8 din cele 10 
măsuri întreprinse de către SAPARD, au avut o cheltuiala peste 10% faţă de planul financiar; 

- Cu toate acestea, pentru măsurile aferente Axei 4, având in vedere natura lor deosebită, 
Evaluatorul a considerat oportun să efectueze investigaţii, pe baza datelor de monitorizare şi printr-
un chestionar ad hoc distinct;  

- Următorul pas a fost elaborarea chestionarelor ad-hoc pe baza  tipului de intervenţie finantata şi 
de cerinţele Întrebărilor Comune de Evaluare şi compararea cu indicatori de monitorizare 
disponibili; 
- Colectarea listelor de beneficiari de la structurile de management al Programului; 

- Definirea metodologiei de extragere a eşantionului de 251 beneficiari cu ajutorul cărora s-au 
efectuat interviurile   

- Realizarea de anchete directe în perioada aprilie / mai 2011. 

Rezumând, principalele metode şi tehnici utilizate de Evaluator pentru colectarea datelor necesare 
furnizării unui răspuns la întrebările de evaluare prevăzute de metodologia Comisiei Europene 
pentru evaluarea ex post a programelor sprijinite prin SAPARD, sunt descrise în tabelul următor: 
 

Metode Finalitatea 
Cercetarea de birou Permite, prin intermediul indicatorilor şi datelor asupra 

Programului (evoluţia fizică şi financiară a Programului) 
Colectarea informatilor (din surse secundare, surse 
statistice oficiale) pentru a construi o baza de date pentru 
masurarea impactului net (impactul Programului SAPARD 
in contextul socio-economic national) 

Reuniuni-seminarii Colectarea informatiilor pentru analizele  de evaluare si 
strângerea datelor 

Investigare pe  teren (studiile de caz)* Colectarea informatiilor cantitative si calitative inerente 
beneficiarilor destinate sa ofere răspunsuri întrebărilor 
valutative si nivelul atins  in obiectivele programului 
(rezultatul si impactul) 
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Focus Group (Autoritate de Management, APDRP) ** Colectarea informatiilor cantitative si calitative in ceea ce 
priveste eficienta si eficacitatea programului 

Intrebari directe membrilor Comitetului de Monitorizare 
pentru Programul SAPARD*** 

Colectarea informatiilor cantitative si calitative in ceea ce 
priveste eficienta si eficacitatea programului 

Analiza multicriteriala Identificarea criteriilor pentru a răspunde la întrebările de 
evaluare 

* Studiile de caz au fost colectate la Anexa 6 din acest Raport Final 

** Pe lângă interviurile şi focus group-urile organizate cu AM / APDRP, Evaluatorul a organizat o anchetă în 
rândul angajaţilor AM / APDRP; informaţiile colectate au fost utilizate pentru evaluarea sistemului de 
implementare şi de gestionare a resurselor umane aferente managementului Programului. 

*** acestea nu s-au mai realizat, fiind înlocuite cu ancheta directă către angajaţii AM / APDRP.  

În cele ce urmează se detaliază metodologia utilizată pentru investigarea pe teren bazată pe 
chestionar, pentru fiecare măsură. 

Plan de eşantionare 

In cele ce urmează este prezentată metodologia pentru stabilirea eşantionului reprezentativ de 
proiecte ce au fost selectate în cadrul activităţilor de Evaluare ex-post a Programului SAPARD. 
Punctul de plecare al fiecărui proces de eşantionare îl constituie definirea populaţiei obiect de 
studiu (sau univers de referinţă), fiind necesară identificarea naturii exacte a elementelor care o 
compun. În acest caz, populaţia ţintă a fost identificată in primis prin proiectele care la 31 
decembrie 2009 au fost finalizate prin finanţarea completă a beneficiarilor, este vorba despre 4374 
de proiecte, împărţite în 10 Măsuri diferite (1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 4.1 şi 4.2). Se 
menţionează, totuşi, că: 

  Măsurile 3.2, 3.3. şi 4.1, nerezultând semnificative din punct de vedere financiar 
(reprezentând 0,2% din cheltuiala publică prevăzută ), au fost evaluate prin investigarea 
anumitor beneficiari reprezentativi ai acestor măsuri ; 

  Măsura 4.2. face obiectul altor analize de evaluare (Focus Group Autoritate de 
Management, APDRP)  

 

Rezultă astfel că proiectele luate în considerare au fost 4.359 şi se referă la cele 6 Măsuri.  
Distribuţia lor este ilustrată în tabelul de mai jos, unde este pusă în evidenţă şi valoarea finanţării 
pentru fiecare Măsură.  De remarcat (fiind important pentru eşantionare) procentajul diferitelor 
Măsuri analizate per total şi diferenţa între valoarea pe care fiecare dintre ele o are, luând în 
considerare importanţa sa în ceea ce priveşte numărul lor şi sumă finanţată. 

Tabel Comparaţie între procentajul Măsurilor obiect al eşantionării 

Măsură 

Nr. proiecte  
Valoarea plăţilor la data de 

31.12.2009 

Valoare 
absolută 

Valoare 
procentuală 

Valoare absolută 
(in €) 

Valoare 
procentuală

1.1 Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului 
produselor agricole şi piscicole 

450 10,3% 351.024.392,25 27,1%

1.2 Îmbunatatirea structurilor in vederea realizării 
controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, 
pentru calitatea produselor alimentare si pentru 
protectia consumatorilor  

19 0,4% 29.355.166,21 2,3%

2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale 

843 19,3% 600.300.647,49 42,7%
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3.1 Investiţii în exploataţii agricole 1.916 44,0% 236.839.730,50 18,1%

3.4 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 
economice care generează activităţi multiple şi 
venituri alternative 

1.018 23,4% 68.196.079,21 5,3%

3.5 Silvicultură 113 2,6% 57.599.443,58 4,5%

TOTAL 4.359 100,0% 1.343.315.459,24 100,0%
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Apare evident prin observarea graficului faptul că, de exemplu, Măsura 3.1 absoarbe un număr 
notabil de proiecte ( 44 %) dar care se traduce în termeni financiari doar în 18% din totalul finanţat 
de cele 6 Măsuri. Pe de altă parte, Măsurile 2.1 şi  1.1 sunt foarte consistente financiar dar mai 
puţin din punct de vedere al numărului de proiecte. 

Analizele efectuate au sugerat, aşadar, o metodologie de eşantionare care să ţină cont de 
componenţa particulară a populaţiei de referinţă. În special, pentru a îmbunătăţi eficienţa 
procesului, s-a considerat oportună utilizarea unei eşantionări stratificate, ce permite îndeplinirea 
unei mai mari reprezentativităţi statistice a eşantionului folosind aceeaşi cantitate de resurse sau, 
în mod similar, aceeaşi reprezentativitate cu mai puţină irosire de timp. Stratificarea populaţiei ţintă 
constă în împărţirea pe mai multe subpopulaţii (straturi) şi în selectarea de eşantioane 
independente pe fiecare dintre acestea. Scopul acestei operaţiuni este de a introduce un control 
asupra selectării unităţilor statistice (în acest caz proiectele), omogene în raport cu una sau mai 
multe variabile obiect de studiu ( în acest caz apartenenţa la Măsuri), menţinand aleatoriu procesul 
de extragere. 

 
Înainte de a lua în calcul modalitatea de stratificare a populaţiei ţintă, va trebui identificată mărimea 
eşantionului cel mai convenabil în raport cu scopul analizei. Alegerea privind mărimea eşantionului 
este una dintre principalele probleme întâmpinate atunci când se elaborează un plan de 
eşantionare, inclusiv raportat la problema economiei de resurse. Chestiunea de rezolvat este 
deciderea asupra celui mai mic număr care să îndeplinească anumite cerinţe precise a estimărilor 
stabilite a priori. Indicarea preciziei estimărilor, în practică, înseamnă stabilirea marjei de eroare 
tolerată şi, în acelaşi timp, un grad de încredere că estimările se poziţionează într-un interval 
definit prin marjele de eroare specificate. In pregătirea de eşantioane, teoria prevede formule de 
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calcul pentru mărimea eşantionului odată  stabilite marja de eroare tolerată şi nivelul de încredere 
pe care o însoţeşte (de obicei, pentru un sondaj statistic, un nivelul de 95 la sută este considerat 
certitudine), fiind cunoscută mărimea populaţiei. 

În cazul de faţă,  unde N indică mărimea populaţiei (4.359 proiecte), θ este marja de eroare 
maximă admisă (s-a considerat suficient o valoare egală cu 6%), 1-α reprezintă gradul de 
încredere (0,95), iar z este variabila standardizată (= 1,96 per α = 0,05) ce este distribuită ca o 
valoare normală, mărimea eşantionului este obţinută prin formula:  

n = z2
α/2 * N  /  [4*(N-1) * θ2 + z2

α/2] 

şi furnizează un număr de unităţi de eşantionare egal cu  251. 

 

Odată stabilit numărul total de proiecte de eşantionat, se va identifica metodologia oportună de 
extragere a unităţilor din cadrul straturilor.  

Criteriile cele mai utilizate în lucrul cu eşantionarea stratificată sunt:   

 distribuirea proporţională, în care numărul de straturi va respecta proporţia pe care acestea o 
au în raport cu populaţia totală ; 

 distribuirea optimă, în care numărul de straturi este în funcţie de alte variabile printre care 
varianţa stratului, prin care se va extrage un număr de unităţi de eşantionare mai mare în 
straturile cu variabilitate proprie mai mare. 

În cazul de faţă, s-a considerat oportun ca distribuirea unităţilor de eşantionat în cadrul fiecărei 
Măsuri  să ţină cont de anumiţi factori:   

a) numărul proiectelor conţinute ; 

b) posibilitatea ulterioară de stratificare a proiectelor, ţinand cont de Submăsuri ; 

c) suma plăţilor efectuate ; 

d) variabilitatea sumelor legate de proiecte, sau varianţa de strat . 

In funcţie de consideraţiile efectuate, s-a făcut o ipoteză in privinţa extragerii eşantioanelor 
atribuind o pondere identică factorilor “număr proiecte” şi “ sumă finanţată” şi aducând corecţii în 
raport cu variabilitatea straturilor.  

Tabelul de mai jos indică stabilirea numărului de unităţi statistice de eşantionat. 

Măsură 
Ponderea 

factorului număr 

Ponderea 
factorului 
financiar 

Medie 
Medie 

corectată 

Extragere 
eşantion 
(număr) 

Măs. 1.1 10,3% 27,1% 18,7% 18,3% 46

Măs. 1.2 0,4% 2,3% 1,4% 2,1% 5

Măs. 2.1 19,3% 42,7% 31,0% 31,5% 79

Măs. 3.1 44,0% 18,1% 31,0% 30,2% 76

Măs. 3.4 23,4% 5,3% 14,3% 13,8% 35

Măs. 3.5 2,6% 4,5% 3,6% 4,1% 10

TOTAL 100% 100% 100% 100% 251
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După stabilirea numărului proiectelor de eşantionat extragerea a ţinut cont şi de împărţirea pe 
Submăsuri, acolo unde acestea conţineau un număr semnificativ de proiecte ( acelea cu un 
număr modic de proiecte au fost grupate intr-un substrat unic în cadrul “Alte activităţi”). In 
stabilirea unităţilor de extras din fiecare Submăsură s-a utilizat aceeaşi metodă ce a permis 
anterior împărţirea eşantionului pe Măsuri, adică luând în considerare o distribuţie care să ţină 
cont atât de număr cât şi de ponderea financiară a fiecărei Submăsuri.  

 

Măsura 1.1 - Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole 

Submăsură 
Pondere factor 

număr 

Ponderea 
factorului   
financiar 

Media 
Unităţi de 

extras 

Carne şi produse din carne 42,6% 51,8% 47,2% 22

Lapte şi produse lactate 20,1% 14,3% 17,2% 8

Cereale 14,3% 12,0% 13,2% 6

Vin 9,5% 8,5% 9,0% 4

Legume, fructe şi cartofi 8,6% 9,2% 8,9% 4

Alte activităţi 4,9% 4,2% 4,5% 2

TOTAL 100% 100% 100% 46

 

Măsura 1.2 - Îmbunatatirea structurilor in vederea realizării controlului de calitate, veterinar si 
fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor  

Submăsură 
Pondere factor 

număr 

Ponderea 
factorului   
financiar 

Media 
Unităţi de 

extras 

Sector sanitar-veterinar  84,2% 87,8% 86,0% 4

Alte activităţi 15,8% 12,2% 14,0% 1

TOTAL 100% 100% 100% 5

 

Măsura 2.1 - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale 

Submăsură 
Pondere factor 

număr 
Ponderea 
factorului   
financiar

Media 
Unităţi de 

extras 

Drumuri în zone rurale 54,1% 54,0% 54,0% 43
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Submăsură 
Pondere factor 

număr 
Ponderea 
factorului   
financiar

Media 
Unităţi de 

extras 

Alimentare cu apa în sistem 
centralizat in zonele rurale 

33,5% 29,5% 31,5% 25

 Canalizare în sistem 
centralizat in zonele rurale 

10,3% 12,5% 11,4% 9

Lucrări pentru prevenirea 
inundaţiilor şi protecţie 

2,1% 4,0% 3,1% 2

TOTAL 100% 100% 100% 79

 

Măsura 3.1 - Investiţii în exploataţii agricole 

Submăsură 
Pondere factor 

număr 

Ponderea 
factorului   
financiar 

Media 
Unităţi de 

extras 

Culturi de câmp 63,5% 47,7% 55,6% 42

Horticultură 3,9% 1,3% 2,6% 2

Viticultură 3,2% 3,3% 3,2% 2

Pomicultură 3,6% 2,3% 3,0% 2

Sere 2,3% 2,4% 2,3% 2

Ferme de vaci de lapte 11,6% 13,3% 12,5% 9

Creştere şi îngrăşare de 
taurine 

0,8% 1,6% 1,2% 1

Ferme de oi/capre 1,2% 1,5% 1,4% 1

Îngrăşătorii de berbecuţi 0,5% 0,8% 0,6% 1

Ferme de porci 4,4% 12,8% 8,6% 7

Ferme de păsări 4,1% 11,7% 7,9% 6

Alte tipuri de ferme vegetale, 
animale si de păsări 

0,9% 1,3% 1,1% 1

TOTAL 100% 100% 100% 76
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Măsura 3.4 - Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple 
şi venituri alternative  

Submăsură 
Pondere factor 

număr 
Ponderea 
factorului   
financiar

Media 
Unităţi de 

extras 

Turism rural 59,4% 78,9% 69,1% 24

Alte activităţi de turism în 
spaţiul rural 

6,0% 7,7% 6,8% 2

Activităţi meşteşugăreşti 1,7% 1,7% 1,7% 1

Acvacultura 1,5% 2,7% 2,1% 1

Alte activităţi 31,4% 9,0% 20,3% 7

TOTAL 100% 100% 100% 35

 

Măsura 3.5 - Silvicultură 

Submăsură 
Pondere factor 

număr 

Ponderea 
factorului   
financiar 

Media 
Unităţi de 

extras 

Drumuri forestiere, din care 66,4% 88,7% 77,5% 8

Alte activităţi 33,6% 11,3% 22,5% 2

TOTAL 100% 100% 100% 10

 

 

4.4. Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebările de evaluare şi a obţine concluziile 
 

După cum a fost deja menţionat, centrul activităţii de evaluare ex post, conform Liniilor Directoare 
ale Comisiei pentru evaluarea Programelor de Dezvoltare Rurală sprijinite din SAPARD l-a 
reprezentat  elaborarea răspunsurilor la Întrebările Comune de Evaluare si formularea opiniilor cu 
privire la  nivelul de realizare a obiectivelor (target), aplicarea tehnicilor şi metodelor de colectare a 
informaţiilor / datelor menţionate aici şi în alte Rapoarte din acest contract fiind, de fapt, 
instrumentale desfăşurării acestei etape centrale a activității de evaluare. 

Metodologia Liniilor Directoare mai sus menţionate este instrumentul ultim pe care Evaluatorul l-a  
folosit pentru a putea defini în mod riguros o analiza preliminara pentru fiecare măsură si pentru 
Program, asupra realizărilor si rezultatelor obţinute în raport cu nivelurile target şi prin urmare 
asupra efectelor generate. După această prima recunoaştere a urmat formularea răspunsurilor 
propriu zise la Întrebările Comune de Evaluare, punându-se în relatie indicatorii prezentati, 
tendinţa asupra analizei de context, deci informatiile macro / micro şi socio-economice, şi 
rezultatele cercetărilor directe efectuate în rândul beneficiarilor finali. 
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În cazul Programului SAPARD România se face referire la următorul set de întrebări de evaluare, 
criterii şi indicatorii impartiti pe Măsuri, toate acestea fiind  luate în considerare pentru  analizarea  
răspunsurilor la întrebările de evaluare, cu menţiunea ca indicatorii la care se face referire mai jos 
reprezintă set-ul minim ce reiese direct din Liniile Directoare ale Comisiei (deci, nu includ indicatorii 
adiţionali identificaţi de Evaluator, având în vedere obiectivele şi ţintele specifice Programului 
SAPARD România): 

 

Chestionarul Comun de Evaluare Intrebari Criteri
i 

Indicatori 

Întrebări transversale 

 contributia la implementarea acquis-ului comunitar in 
ceea ce priveste politica agricola comuna 

2 4 8 

 contributia la rezolvarea problemelor prioritare si 
specifice pentru adaptarea sustenabila a sectorului 
agricol si a zonelor rurale in tarile aplicante 

5 10 12 

 privind elaborarea si implementarea Programului 1 4 7 

Intrebari specifice pentru fiecare măsură 

1.1 Imbunatatirea prelucrării si marketingului produselor 
agricole si piscicole 

5 8 11 

1.2 Imbunatatirea structurilor in vederea realizării 
controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru 
calitatea produselor alimentare si pentru protectia 
consumatorilor 

1 3 3 

2.1 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale 3 6 6 

3.1 Investitii in exploatatiile agricole 6 7 11 

3.2 Constituirea grupurilor de producători 2 4 5 

3.3 Metode agricole de producţie destinate să protejeze 
mediul şi să menţină peisajul rural 

3 4 6 

3.4 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice 
care sa genereze activitati multiple si venituri 
alternative 

2 3 3 

3.5 Silvicultura 4 10 13 

4.1 Imbunatatirea pregătirii profesionale 2 3 4 

4.2 Asistenta tehnica 2 4 6 

 Total 38 70 95 
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Răspunsurile la întrebările de evaluare au fost elaborate pe baza unor dovezi provenite dintr-o 
analiză a criteriilor şi a indicatorilor care li se aplică lor şi totalitatea informaţiilor de context  
relevante care pot explica evoluţia şi tendinţa acelui fenomen particular (de exemplu, "ocuparea 
forţei de muncă în agricultură), 

 

Indicatorii 

Existenţa unui sistem de indicatori, de realizare, rezultat şi  impact este în esenţă, punctul de 
pornire pentru desfăşurarea corecta a activităţilor de evaluare. Indicatorii  reprezintă de fapt 
instrumentul cel mai important şi sunt obţinuti prin diverse surse informative. Acestia permit 
evaluatorului sa evidenţieze progresele programului, sa le verifice şi sa le evalueze  şi devenind 
astfel  modelul de bază pe care se bazează întregul sistem de evaluare. 

O analiză atentă a fost desfăşurată de către evaluator tocmai în prezentarea raportului intermediar 
I in ceea ce priveşte activitatea 1.4.3 aşa cum era prevăzut  in Oferta Tehnica care a facut posibila 
o legătură intre indicatorii de realizare si impact ai fiecărei Masuri şi sa-i pună în corelaţie cu 
întrebările de evaluare adăugând astfel elemente utile de evaluare cu scopul unei corecte elaborări 
de răspunsuri. 

  
În general indicatorii de realizare luaţi în considerare pentru activităţile de evaluare şi prezentati in 
sistemul de monitorizare al Programului au fost elaborati pe baza disponibilitatii şi relevanţei 
acestora. În special, aceştia includ:   

- Indicatori financiari de progres al Măsurii 
- Indicatori fizici privind realizările finantate 
- Indicatori de realizare si impact 
 

În aceasta privinta se trimite la anexele raportului de evaluare finala SAPARD Romania elaborat in 
iunie 2010 

Indicatorii financiari luati in considerare in analiza progresului fiecărei Masuri (prezentate la 
anexa 1 a prezentului raport) au fost elaborati pornind din analiza dintre alocarea financiara 
prevazuta, angajamentele asumate in faza de implementare si platile efectiv plătite si pot fi 
rezumati in modul următor: 

 

•efectiva capacitate de cheltuiala, furnizată de raportul dintre platile efectuate si planul financiar 
previzionat; 
• efectiva capacitate de angajament, furnizată de raportul dintre angajamentele asumate si planul 
financiar previzionat   

Pentru aceasta tipologie de indicatori sursa principala, pentru  prelucrarea datelor, a fost  sistemul 
de monitorizare si datele prezentate in rapoartele anuale privind progresele realizate. 

În ceea ce priveşte indicatorii fizici utilizati, definirea  acestora este relativa la cuantificarea 
obiectivelor atinse, este vorba mereu despre activităţi realizate, măsurabile si cuantificabile, iar in 
general informatiile adunate sau furnizate de sistemul de monitorizare se refereau la: 

• Obiectivele fizice realizate, in raport cu alocarea resurselor furnizate; 
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• Numărul de iniţiative şi / sau beneficiarii finanţaţi. 

În acest caz, Evaluatorul a folosit aproape întotdeauna informaţiile conţinute în datele raportate de 
către sistemul de monitorizare, în unele cazuri fiind necesar sa se efectueze estimări si aproximări  
pe baza datelor avute la dispoziţie. 

In cele din urma , folosirea indicatorilor  de rezultat si impact, care prin definitia lor se prezintă la 
un nivel ierarhic superior comparativ cu indicatorii pana acum menţionaţi, se refera la activitate 
evaluativa propriu zisă, obiectul prezentului raport. În faza de Evaluare ex-post aceştia reprezintă 
adevăratul mijloc de evaluare, motiv pentru care Evaluatorul acorda o atentie sporită la 
cuantificarea acestora. 

Într-adevăr, este util sa se verifice, pe baza target-urilor prefixate in stadiul de programare, 
progresul acestor indicatori in raport cu cheltuielile efectuate pentru a putea susţine si alimenta 
noua programare. 

Tipologia indicatorilor de rezultat şi de impact, în cazul Programului SAPARD este prin natura sa 
bogata şi variată, dar, în general are în vedere anumiţi factori recurenţi: 

• Caracteristicile beneficiarilor, (localizarea geografică, dimensiuni medii); 

• comportamentul beneficiarului in urma finantarii (target cuantificat); 

• Abilitatea de a intercepta cererea; 

• Deciziile luate ca urmare a finanţării (în termeni de venituri şi ocupare a forţei de muncă); 
 

Indicatorii de impact, care, în cazul SAPARD România sunt 15, măsoară impactul specific 
generat de investiţia finanţată şi sunt urmarea output-urilor şi a rezultatelor obţinute, impactul 
putand fi evaluat la cel putin doi ani de la realizarea intervenţiei finanţate. 

Evaluarea ex-post, aşa cum se arată în figura de mai jos se concentrează chiar pe acest aspect 
prezentând  o atentie sporita relatiei de cauza efect generata intre output, rezultate si impacturi. 

Tocmai in meritul a celor menţionate mai sus este de o importanta esenţială sa se alimenteze  
procesul de evaluare prin intermediul unui sistem informaţional coordonat si actualizat care permite 
posibilitatea de a cuantifica în mod corespunzător toate cele trei niveluri de implementare a 
programului. 
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4.5. Probleme sau limitări ale metodologiei utilizate 
 

Principalele probleme întâlnite în ceea ce priveşte implementarea metodologiei descrise includ 
următoarele: 

- Deficienţe ale sistemului de monitorizare: sistemul nu a relevat anumiţi indicatori de realizare 
(cum ar fi numărul de localităţi interesate de investiţiile30), iar alte date de monitorizare au fost 
relevate numai la nivel agregat (pentru Măsura şi/sau Sub-măsura) şi nu la nivel de beneficiar, 
limitând astfel capacitatea de a elabora o analiză corespunzătoare şi o mai bună stratificare a 
universului de beneficiari. Indisponibilitatea acestor indicatori de bază a îngreunat construirea 
indicatorilor de rang superior, incluzând indicatorii de rezultat şi impact. Din acest motiv 
Evaluatorul a recurs la analiza datelor de context pentru calcularea acestor valori. 

- Valorile ţintă nu au fost definite pentru toate măsurile (ex. au lipsit total pentru Măsura de 
Asistenţă Tehnică) şi multe au fost nepotrivite (probabil neluând în calcul fenomenele inflaţiei 
şi creşterea nivelului de trăi) faţă de bugetele la dispoziţie, ceea ce a limitat activitatea de 
evaluare. Pentru a întâmpina aceasta problema s-au identificat indicatori alternativi pentru a 
evidenţia progresul măsurii / sub-măsurii cum ar fi costurile unitare €/km, €/loc cazare, 
ş.a.m.d. Totuşi, aceşti indicatori alternativi nu dispuneau de o valoare de referinţă / baseline  
motiv pentru care s-a pierdut conceptul de variaţie şi de atingere a ţintei, adică evaluarea 
eficacităţii.     

- S-au întâlnit dificultăţi în realizarea anchetelor asupra beneficiarilor, din cauza faptului ca 
beneficiarii Programului SAPARD nu au fost întotdeauna disponibili, în principal datorită 
intervalului de timp relativ lung care a trecut de la implementarea proiectelor în momentul 
realizării anchetelor în cadrul evaluării ex post, ceea ce a determinat faptul că datele de 
contact la dispoziţie deseori nu mai erau de actualitate. 

                                                            

30 A se vedea, spre exemplu, la pagina 218 din PNADR 2000-2006 indicatorii de realizare menţionaţi pentru 
Măsura 2.1, printre care se include ”Number of communes”. 
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5. DESCRIEREA PROGRAMULUI, A MĂSURILOR ŞI A BUGETULUI 

5.1. Implementarea Programului: actori implicaţi, contextul instituţional 

5.1.1 Sistemul de management şi control – Actorii, rolurile şi funcţiile  

Sistemul de organizare definit de Romania pentru implementarea Programului SAPARD 2000-
2006 se caracterizează prin deplina realizare a aşa numitului “Sistem Extins de Implementare 
Descentralizata” (EDIS) care, in baza articolului 12 a Regulamentului (CE) Nr. 1266/1999, prevede 
descentralizarea totala a administraţiile tarilor membre in ceea ce priveşte gestionarea Fondurilor 
de pre-aderare. 

Modelul de implementare descentralizat pus in aplicare in Romania implica o pluralitate de subiecti 
si organisme ale căror profiluri de responsabilităţi şi competenţe privitoare la roluri şi proceduri sunt 
definite într-o serie de acte normative oficiale.   

În special, Acordul Multianual de Finanţare încheiat între Comisia Europeană şi autorităţile din 
România în anul 2001 constituie cadrul de referinţă tehnic, administrativ şi juridic pentru punerea în 
aplicare a Programului, definind responsabilităţile autorităţilor implicate în gestionarea programului.  

Modelul de organizare pentru gestionarea şi punerea în aplicare a Programului SAPARD este 
împărţit pe trei niveluri de conducere: central, regional şi local, în care operează diferiţi actori şi în 
special: 

Autoritatea de Management, initial incadrata la Ministerul Integrării Europene (din 2000 până în 
2004), ca ulterior, pentru o scurtă perioadă sa fie transferată Ministerului de Finanţe si apoi mutată 
definitiv Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este definită, împreună cu atribuţiile 
sale, în cadrul secţiunii B (în special, art. 1 şi 5) a Acordului Multianual de Finanţare (MAFA); 

Autoritatea Competenta, reprezentată de Fondul Naţional din cadrul Ministerului de Finanţe, 
responsabilă (Secţiunea A a MAFA, art. 2 şi art. 4) cu controlul si verificarea procedurilor de 
implementare puse in practică de Agenţia SAPARD (APDRP); 

Organismul de Certificare reprezentat de Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a 
României;  

Agenţia SAPARD responsabilă cu implementarea operaţională şi financiară a Programului, în 
baza articolelor 2, 5 şi 8 din Secţiunea A a MAFA. Agenţia, înfiintată în septembrie 2000, 
reprezenta un organism autonom, subordonat Ministerului Agriculturii care îşi desfăşoara propriul 
rol cu ajutorul celor opt Birouri Regionale (BRIPS) şi al Serviciilor Tehnice Delegate, respectiv 
Direcţiile Judeţene pentru Agricultura şi serviciile specializate de la Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor şi Turismului (MTCT). În anul 2006, ca urmare a dizolvării agenţiei, rolul şi sarcinile 
încredinţate acesteia au fost transferate Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
(APDRP), si aceasta, de asemenea, a fost reprezentată la nivel teritorial prin opt Centre Regionale 
şi 42 Oficii Judeţene. 

Figurile de mai jos indică organizarea Sistemului de Management si Control a Programului, 
subliniind cele trei Autoritati responsabile cu gestiunea si controlul întregului Program şi legătura 
funcţională între Agenţia SAPARD / APDRP, Autoritatea de Management şi Autoritatea 
Competentă, în anul 2002 şi după anul 2006.   

 

Figura nr. 1a: Organizarea sistemului de management si control a Programului SAPARD în anul 2002 
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Figura nr. 1b: Organizarea sistemului de management si control a Programului SAPARD după anul 
2006 
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Scurtă prezentare a anchetei în rândul personalului AM şi APDRP 

În vederea completării analizei documentare asupra sistemului de management al Programului 
SAPARD în România cu informaţii calitative, în luna mai 2011 s-a desfăşurat o anchetă în rândul 
personalului AM şi APDRP. Chestionarul a fost distribuit de către AM şi APDRP în format 
electronic, iar rata răspunsului, peste 86% din totalul angajaţilor vizaţi, (nivelul central, regional si 
judeţean de implementare a programului SAPARD) a fost extrem de ridicată. Aşadar, în total s-au 
primit 659 răspunsuri, din care 17% din partea unor angajaţi în poziţii de conducere (directori, şefi 
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de departament). În ceea ce priveşte atribuţiile principale ale departamentelor de provenienţă a 
respondenţilor, se menţionează următoarele: peste 43% din respondenţi sunt implicaţi în activităţi 
de verificare şi autorizare plăţi; circa 35% în activităţi de verificare, evaluare, selectare şi 
contractare a cererilor de finanţare; aproape 11% în activităţi de control proiecte şi audit intern; 
aproape 5% se ocupă cu verificarea achiziţiilor31. Cu referire la perioada de angajare a persoanelor 
care au răspuns la chestionar, ponderea persoanelor angajate înainte de 2006, reprezentând 
peste jumătate din respondenţi (55%), este un pic mai mare decât cea a persoanelor angajate 
între 2006 şi 2010 (43%), în vreme ce mai puţin de 1% din respondenţi au fost angajaţi cu mai 
puţin de un an de zile în urmă32.  

Întrebările au vizat trei aspecte principale, esenţiale pentru bună gestionare a programului, 
respectiv, formarea profesională a personalului, integrarea personalului pe postul ocupat şi 
utilizarea procedurilor de lucru de către acesta. Mai mult, respondenţii au fost invitaţi să-şi exprimă 
opinia cu privire la schimbările sistemului de management al programului. 

În cele ce urmează, rezultatele anchetei vor fi incluse în secţiunile aferente comentărilor 
evaluatorului. 

 

Comentarii ale Evaluatorului: 

Ca urmare a modificărilor aduse care au implicat, în special, transferul Autorităţii de Management 
în cadrul Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi reorganizarea Agenţiei SAPARD 
pentru a asigura independenţa funcţională între cele trei autorităţi responsabile cu gestionarea 
sistemului financiar al Programului, întregul Sistem de Management şi de Control al programului a 
arătat o mai mare capacitate de organizare, care a coincis cu o accelerare a performanţei 
financiare a programului şi cu realizarea de mai multe proiecte, în conformitate cu schimbările din 
contextul socio-economic al ţării. De asemenea, sistemul a fost îmbunătăţit în perspectiva 
asigurării unei capacităţii sporite de gestionare a fondurilor UE destinate agriculturii şi dezvoltării 
rurale în perioada de programare 2007-2013. 

Prin urmare, Administraţia Publică din România a acceptat provocarea administrării 
descentralizate a programului lansată de Uniunea Europeană, arătând că aceasta a dobândit, în 
timp, abilităţile necesare pentru a asigura eficienţa şi eficacitatea gestionării şi implementării 
Programului de pre-aderare pentru dezvoltare rurală, printr-o construcţie instituţională solidă şi 
durabilă, având centrul managerial în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi centrul 
operaţional în APDRP. 

Din rezultatele chestionarului supus personalului AM şi APDRP reiese faptul că schimbările 
organizaţionale, cel puţin din punct de vedere structural, au interesat un număr limitat de 
persoane actual angajate în cadrul structurilor de management al PNDR 2007-2013, mai puţin de 
20% din respondenţi afirmând că nu mai lucrează în acelaşi departament în care s-au angajat, în 
vreme ce peste 80% lucrează în acelaşi departament în care s-au angajat. Acest lucru sugerează 
că schimbările organizaţionale nu au afectat continuitatea muncii, concretizându-se, de altfel, în 
mărirea personalului mai mult decât în schimbarea atribuţiilor persoanelor deja angajate.  

Mai mult, părerea personalului AM şi APDRP în ceea ce priveşte schimbările sistemului de 
management al programului este, în general bună, peste 70% din respondenţi afirmând că 

                                                            

31  Restul de circa 6% sunt implicaţi în activităţi incluzând monitorizarea, raportarea, implementarea tehnică a 
proiectelor, arhivarea şi înregistrare documentelor contabile. 
32  Circa 0,6% din participanţii la anchetă nu au răspuns la aceasta întrebare. 
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schimbările au ajutat la asigurarea absorbţiei fondurilor (44%) sau că au contribuit la accelerarea 
proceselor (26%). În acelaşi timp, aproape o treime din respondenţi (30%) consideră că 
schimbările au fost prea numeroase şi o parte mai mică, dar totuşi relevantă (14%), consideră că 
schimbările au fost folositoare, însă au venit prea târziu pentru a avea un impact real asupra 
implementării programului.  

Evaluatorul apreciază în mod pozitiv faptul că aproape 10% din respondenţi a făcut comentarii pe 
marginea schimbărilor sistemului de management. 

Dintre aceştia, aproape 30% consideră că procedurile de implementare a Programului SAPARD 
au fost greoaie şi / sau neconsecvente, inclusiv datorită schimbărilor legislative care au avut loc în 
cursul anilor în domenii relevante pentru implementarea proiectelor, cum ar fi domeniul achiziţiilor 
publice. Pe de altă parte, cinci persoane au afirmat că schimbările, deşi au fost prea numeroase, 
au fost utile, iar trei persoane au afirmat că schimbările la nivelul procedurilor au fost corelate 
mereu cu instruiri corespunzătoare ale personalului.  

Totodată, au fost comentarii de natură foarte diferită, incluzând următoarele subiecte principale 
abordate de mai multe persoane: 

 programul SAPARD a fost un succes şi a pregătit personalul pentru implementarea 
corespunzătoare a PNDR 2007-2013;  

 programul SAPARD a fost mai simplu decât PNDR 2007-2013 

 problemele de absorbţie a fondurilor s-au datorat greutăţilor întâmpinate de solicitanţi în 
asigurarea cofinanţării, precum şi faptului că beneficiarii nu au beneficiat de asistenţa 
potrivită în timpul proiectării şi derulării proiectelor; 

 implementarea programului SAPARD a fost susţinută de colaborarea bună existentă între 
instituţiile implicate în derularea programului.   

 

 

Autoritatea de Management 

In baza articolelor 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 a secţiunii B a Acordului Multianual de Finanţare, 
Autoritatea de Management este organismul responsabil pentru gestionarea eficientă şi eficace a 
întregului program, trebuind să aibă grijă şi să stimuleze coordonarea între toate organismele 
implicate în planificarea şi asigurarea monitorizării şi în evaluarea programului. 

În plus, Autoritatea de Management, în urma consultării cu Agenţia de Plăţi şi în acord cu 
reprezentanţii Comitetului de Monitorizare poate să facă propuneri de modificare a Programului 
către Comisia Europeană. 

În perioada dintre 2001 şi 2004, Autoritatea de Management a fost in subordinea Ministerului 
Integrării Europene, în 2004, în urma reorganizării interne a administraţiei publice din România, 
Autoritatea de Management a Programului SAPARD a fost transferată la Ministerul de Finanţe 
pentru o perioadă scurtă ca apoi să fie definitiv în coordonarea Direcţiei Generale pentru 
Dezvoltare Rurală a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Activitatea Autorităţii de Management este strâns legată de rolul Comitetului de Monitorizare, 
prezidat de către preşedintele CM, ministrul agriculturii, şi compus din reprezentanţi ai 
administraţiilor publice, autorităţi locale, asociaţii profesionale, reprezentanţi ai parteneriatului 
socio-economic şi organizaţii non-guvernamentale interesaţi de temele din cadrul Programului 
SAPARD. În conformitate cu secţiunea B articolul 7 a Acordului Multi-Anual de Finanţare, 
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Comitetul de Monitorizare, înfiinţat în baza Deciziei Primului Ministru nr. 271/04.04.2001, asigură 
eficienţa şi calitatea punerii în aplicare a programului. Aşadar, prin Decizia Primului Ministru nr. 
188/14.09.2004 Preşedintele Comitetului de Monitorizare a devenit Ministrul Agriculturii, Pădurii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Angajamentul în gestionarea programului SAPARD şi experienţa acumulată pe parcursul anilor i-
au adus Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poziţia de Autoritatea de 
Management a Programului de Dezvoltare Rurală 2007-2013.  

În urma reorganizării administraţiei publice din România componenţa Comitetului de Monitorizare a 
suferit câteva schimbări (prin Deciziile Primului Ministru nr. 1/04.02.2005 şi nr. 1/72492/2007), 
prevăzând includerea de reprezentanţi ai administraţiei publice centrale ce au un rol-cheie în 
contextul politicilor de dezvoltare rurală, modificări ce au avut meritul de consolidare a rolului de 
îndrumare al Comitetului, transformându-l intr-un organism capabil de a evalua progresul 
programului şi de a direcţiona investiţiile spre sectoarele productive cele mai capabile de a 
avea un impact pozitiv asupra dezvoltării agriculturii în ţară.  
În perioada 2000-2009, AM a organizat şaptesprezece reuniuni ale Comitetului de Monitorizare. În 
cadrul acestor reuniuni, s-au adoptat decizii privind: 
 

 modificarea şi completarea structurii şi nivelului de reprezentare în Comitetul de 
Monitorizare pentru Programul SAPARD prin includerea de noi membri; 

 modificarea Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de 
Monitorizare, în scopul creşterii eficienţei activităţilor Comitetului; 

 constituirea grupurilor de lucru consultative pe măsuri, incluzând şi partenerii economici şi 
sociali, în scopul informării permanente a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi a 
partenerilor economici şi sociali cu privire la modificările masurilor SAPARD, la cele mai 
frecvente probleme întâmpinate în aplicarea măsurilor, precum şi la progresul implementării 
măsurilor; 

 modificarea PNADR, respectiv a tabelelor financiare – realocări în cadrul măsurilor; 
 modificarea fişelor tehnice ale măsurilor Programului; 
 aprobarea rapoartelor anuale de implementare a Programului SAPARD în România; 
 aprobarea Planurilor de Acţiune pentru implementarea măsurii 4.2 “Asistenţă tehnică” şi al 

Planurilor de acţiune privind absorbţia fondurilor SAPARD. 
 
Comentarii ale Evaluatorului: 

Mutarea  AM în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a oferit un nou 
impuls pentru program, contribuind, de asemenea, şi la consolidarea rolului acesteia. În special, 
s-a verificat o renaştere a parteneriatului şi coordonării interne şi externe a întregului Program 
prin consolidarea colaborării cu Autorităţile locale şi regionale, stakeholder-ii socio-economici 
interesaţi de tematicile acoperite de program. Campaniile de informare desfăşurate la nivel 
naţional, regional şi local au oferit o mai mare comunicare a oportunităţilor oferite de program, 
asigurând implicarea potenţialilor beneficiari şi, în acelaşi timp, o mai mare răspândire a 

rezultatelor generate de program.  

În plus, Autoritatea de Management a luat toate măsurile necesare pentru a evita dezangajarea 
resurselor programului, asigurând realocarea resurselor în favoarea măsurilor în cadrul cărora 
cererea a fost mai mare decât disponibilitatea financiară şi asigurând un dialog deschis cu 
Comisia Europeană, ceea ce a garantat activarea procedurilor şi măsurilor de corectare necesare 
pentru continuarea programului într-o perspectivă financiară şi de gestionare îndreptată spre 
eficacitatea şi eficienţa implementării. 

Structura, rolul şi funcţiunile atribuite Autorităţii de Management şi Comitetului de Monitorizare 
sunt pe deplin adecvate pentru asigurarea progresului în adoptarea acquis-ului comunitar în 
domeniile agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului, precum şi în vederea dobândirii experienţei 
necesare pentru gestionarea FEADR în perioada de programare 2007-2013, în conformitate cu 
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cerinţele conţinute în regulamente relevante (în primul rând, Reg. CE 1698/2005).    

 

Autoritatea Competentă 

Autoritatea competentă a Programului SAPARD este reprezentată de Fondul Naţional, care 
funcţionează în cadrul Ministerului de Finanţe şi este funcţional independent de Autoritatea de 
Certificare şi de Organismul de Plată pentru Fondul de Dezvoltare Rurală şi Pescuit APDRP (ex. 
Agenţia SAPARD). Responsabilul National cu Autorizarea Finanţării este directorul general sau 
secretarul de stat care coordonează activitatea Fondului Naţional. 

Conform prevederilor Acordului Multianual de Finanţare (Secţiune A, art. 4) Autoritatea 
Competentă are un rol de control şi revizuire a procedurilor de punere în aplicare efectuate de 
către Agenţia de plată APDRP şi a structurilor sale interne, cu referire în special la circuitul de plăţi, 
procedurile contabile, administrative şi de control intern utilizate de către agenţie, verificand: 

  procedurile de realizare a plaţilor 

 securitatea sistemelor contabile computerizate 

 înregistrarea datelor contabile 

 independenţa şi conformitatea sistemelor de control intern şi extern 

 procedurile şi principiile de contractare  

  respectarea procedurilor de selecţie. 

În special, verificările efectuate de către Autoritatea Competentă trebuie să ia în considerare 
interesele Uniunii Europene concentrându-se pe certificarea că Agenţia de Plată pune in aplicare 
toate procedurile cuvenite pentru a garanta gestiunea financiară eficientă a programului înainte de 
efectuarea plăţii către beneficiar. În acest sens autoritatea competentă efectuează un control 
pentru a verifica dacă33:  

  agenţia va verifica eligibilitatea plăţilor şi aderarea acestora la acordul de finanţare înaintea 
efectuării plaţii  

  plăţile efectuate şi angajamentele care le preced sunt corect atribuite  

  documentele pregătitoare pentru furnizarea plăţii să fie transmise la timp şi în forma cerută 

  eligibilitatea cererilor si conformitatea acestora cu acordul este verificata înaintea stipulării 
contractului cu beneficiarul şi înregistrarea obligaţiei.  

 

Autoritatea de Certificare 

Funcţiile Autorităţii de Certificare sunt desfăşurate, conform Secţiunii A, articolul 6 din MAFA, de 
către Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi, un organism care funcţionează independent 
de celelalte autorităţi implicate în gestionarea administrativă şi financiară a Programului. 
Autoritatea de Certificare efectuează controlul cu privire la sumele de care Agenţia de plăţi are 
nevoie anual de la Uniunea Europeană. Concret, verificările privesc angajamentele, conformitatea 
cu privire la cotele de finanţare şi co-finanţarea stabilite anual în Acordul de finanţare, efectuandu-
se, de asemenea, controale directe pe esantioane asupra tranzacţiilor efectuate de către Agenţie. 

Rezultatele auditurilor sunt rezumate într-un raport anual care este trimis Comisiei Europene, 
împreună cu declaraţia de plată. 

                                                            

33  Ibidem. 
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Comentarii ale Evaluatorului: 

 Instituţiile desemnate să îndeplinească rolul şi funcţiile Autorităţii Competente şi Autorităţii de 
Certificare, respectiv Directorul General al Fondului Naţional din cadrul Ministerului Finanţelor şi 
Curtea de Conturi, sunt considerate de evaluator potrivite pentru asigurarea separării funcţiilor şi 
responsabilităţilor în cadrul sistemului de implementare a Programului SAPARD. 

 

Agenţia de Plată pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  APDRP (ex Agenţia SAPARD) 

Agenţia SAPARD, înfiintata in septembrie 2000 este un organism public cu personalitate juridică 
subordonată Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, responsabil de implementarea 
fizică şi financiară a Programului SAPARD in Romania la nivel regional şi local. 

În conformitate cu dispoziţiile Acordului Multianual de Finanţare (Secţiunea A, articole 5 şi 14), 
Agenţia se compune din doua divizii interne, responsabile, respectiv de implementarea 
operaţională a Programului şi de plată. Cele opt structuri regionale (BRIPS) pe care Agenţia le 
foloseşte pentru punerea în aplicare a programului au responsabilitatea plăţilor efectuate către 
beneficiari şi sunt modelate pe structura agenţiei însăşi, fiind compusă din două divizii: Divizia 
pentru punerea în aplicare a Programului şi Divizia de pre-autorizare a plăţilor. 

În structura complexă a agenţiei erau, de asemenea, implicaţi alţi doi actori instituţionali care 
operează la nivel local, ca Organisme Delegate: Direcţia de Dezvoltare Rurală a Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru măsurile 1.1, 3.1 şi 3.4 şi Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor si Turismului pentru Măsura 2.1. Aceste organisme delegate au 
responsabilitatea controlului cu privire la eligibilitatea cheltuielilor şi a cererilor de plată efectuate 
de către beneficiarii măsurilor care ţin de competenţa lor. Direcţia de Dezvoltare Rurală foloseste 
42 de oficii judeţene, cu răspunderi specifice pentru punerea în aplicare a Măsurilor; Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor si Turismului este format din 8 centre regionale. 

Deşi Agenţia SAPARD a asigurat o implementare eficientă şi eficace a Programului, cu toate 
acestea, în 2006, în scopul de a asigura o mai mare promptitudine în procedurile de plată, 
Ordonanta nr. 13, apoi ratificată în lege naţională, a transferat atribuţiile de competenţa Agenţiei 
SAPARD către Agenţia de Plată pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), a împărţit 
APDRP în opt centre regionale şi un oficiu judeţean de plăţi  în fiecare judet. Reorganizarea 
Agenţiei a condus la o reducere a personalului Organismelor Delegate întrucât un număr 
semnificativ de resurse umane a fost transferat de la nivel local la nivel central, permiţând o 
revizuire a Organismelor delegate, transformate în Organisme tehnice delegate. 
 

Comentarii ale Evaluatorului: 

Schimbarea ce a avut loc în 2006 şi care a dus la transformarea Agenţiei SAPARD în Agenţie de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), extinzandu-si atributiile la nivel judeţean, a 
dus la o accelerare în procedurile de plată care au permis APDRP-ului depunerea cererilor de 
rambursare către autoritatea competentă de 2 ori pe lună, ducând la o creştere a volumului de 
cheltuieli în ceea ce priveşte SAPARD. În plus, APDRP a continuat si sarcinile de competenţa sa, 
asigurând continuitatea Programului SAPARD şi, simultan, a asigurat lansarea cu succes a 
programelor de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013. Suprapunerea a două perioade de 
programare a produs o consolidare a întregii structuri APDRP, care, şi datorită unei activităţi 
intense de formare efectuată la diverse nivele, a asigurat deplina operativitate a  instituţiei atât 
faţă de lansarea  noului program de dezvoltare rurală finanţat din FEADR. 
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5.1.2 Personalul din cadrul structurilor de implementare a Programului 

Personalul din cadrul structurilor de implementare a Programului, pe cele trei nivele de 
implementare, central, regional şi local, a evoluat pe parcursul implementării programului în 
vederea asigurării unei gestionări eficiente a acestuia.  
În special, numărul de persoane angajate la toate nivelele de implementare a crescut de 11 ori, de 
la 145 de persoane (73 la nivel central şi 72 la nivel regional) în 2001-2002, la 1.613 de persoane 
(325 la nivel central, 440 la nivel regional şi 848 la nivel judeţean) în 2008-2009. O creştere 
importantă s-a înregistrat în anul 2006, atunci când, pentru consolidarea structurii organizaţionale 
a Agenţiei SAPARD, în conformitate cu prevederile OUG nr. 1/2006, numărul de posturi a fost 
suplimentat cu 400 de unităţi, iar, în baza prevederilor O.U.G nr.13/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) prin 
reorganizarea Agenţiei SAPARD, a fost realizată preluarea a 386 de experţi ai serviciilor tehnice 
delegate din cadrul Direcţiilor   pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.  
Aşadar, structura APDRP a avut din martie 2006 trei nivele de organizare: central, regional şi 
judeţean şi un număr de 1.262 posturi. 
 
Personalul din cadrul APDRP a crescut în mod considerabil începând cu anul 2006 şi în 
perspectiva implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în perioada de 
programare următoare 2007-2013, în calitate de organism acreditat pentru implementarea 
măsurilor cofinanţate din FEADR, în baza articolului 6 din Regulamentul CE n. 1290/2005. 
Structura internă a APDRP, organizată conform regulamentului intern de organizare şi funcţionare 
a APDRP, aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.113/2006, 
reflectă atribuţiile delegate Agenţiei conform Ordinului Ministrului nr.137/2006, amendat prin 
Ordinul Ministrului nr. 669/2006.  
Mai în detaliu, aşa cum se menţionează în PNDR 2007-2013, în cadrul APDRP, atât la nivel 
central, cât si la nivel regional si judeţean există personal cu atribuţii pentru implementarea PNDR 
(atât pentru sarcinile specifice funcţiei de plată, precum şi pentru cele rezultate în urma delegării 
de către AM PNDR) şi personal pentru implementarea Programului SAPARD, iar cel cu funcţii de 
conducere are atribuţii pentru ambele programe. Tranziţia personalului cu atribuţii în 
implementarea SAPARD la implementarea PNDR, se va realiza treptat în funcţie de evoluţia în 
implementarea celor două programe, în conformitate cu planul elaborat de APDRP în acest sens. 
 
Aşadar, în perioada septembrie 2006 – decembrie 2007, pentru respectarea criteriilor de 
acreditare conform Regulamentului CE nr. 885/2006 şi pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
atribuţiilor de plată pentru proiectele SAPARD între cele trei niveluri ale Agenţiei, în funcţie de 
necesităţi, s-a făcut realocarea unui număr de posturi vacante vizând consolidarea Serviciilor de 
Verificare tehnică de la nivel regional şi a Serviciilor Control Ex post, Monitorizare şi Autorizare 
Plăţi de la nivel central. Mai mult, pentru pregătirea fluxului de primire a proiectelor PNDR au fost 
consolidate Serviciile Control Financiar Preventiv Propriu şi Contabilizare Plăţi prin includerea 
experţilor cu aceste atribuţii din cadrul Serviciilor de Autorizare Plăţi de la nivel regional la cele 2 
servicii de la nivel central, în vederea asigurării separării responsabilităţilor conform 
Regulamentului CE nr. 885/2006. 
 
În fine, în anul 2008 numărul de posturi al APDRP a fost suplimentat cu 350 de unităţi conform 
prevederilor O.U.G nr. 65/2008, ajungând la 1.613 de posturi. 
În anul 2009 erau încă 351 posturi vacante. 
 
Graficul de mai jos arată evoluţia numărului de persoane angajate în cadrul structurilor de 
implementare a programului SAPARD în perioada 2001-2009. 
 
Grafic x. evoluţia numărului de persoane angajate în cadrul structurilor de implementare a programului 
SAPARD în perioada 2001-2009 
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Sursa: Elaborată de Evaluator 

Având în vedere numărul ridicat de angajări şi reorganizări de personal realizate, precum şi 
numeroasele amendamente aduse măsurilor şi procedurilor de implementare a programului pe 
parcursul implementării acestuia, măsurile de integrare la locul de muncă a persoanelor nou 
angajate asumă o importanţă extraordinară. În special, sunt considerate esenţiale iniţiativele de 
instruire a personalului, incluziv instruirea la locul de muncă. 
 
Instruirea personalului a fost asigurată pe toată perioada de derulare a programului, prin 
implementarea, din bugetul propriu, a planurilor de instruire a personalului din cadrul Agenţiei 
SAPARD, prin organizarea de diverse forme de instruire (seminari şi formare la locul de muncă) 
destinate personalului angajat la nivel regional, prin participarea personalului la proiecte finanţate 
prin Programul PHARE, incluzând în perspectiva implementării PNDR 2007-2013, după cum 
urmează: 
 În anii 2002-2003: proiectul de twinning Phare 2000- RO-0006.08 „Politica agricolă şi rurală la 
nivel naţional”, proiectul Phare 2001- RO 01.06.07 şi proiectul Phare 2000 – RO 0006.08.02; 
 În anul 2004 proiectul Phare RO 001/0106.07. 
 În anul 2008 proiectele: Twinning RO2006/IB/AG/02 "Organizarea structurilor corespunzătoare 
care să asigure absorbţia fondurilor europene pe dezvoltare rurală, după aderare"; Phare 2005 
"Instruirea personalului din cadrul instituţiilor implicate în derularea Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală şi a Programului Operaţional pentru Pescuit, precum şi a potenţialilor 
beneficiari"; Phare RO 2004/016-772.03.02.01.02 "Pregătire pentru personalul Autorităţii de 
Management şi al celorlalte instituţii implicate în procesul de programare şi implementare a 
sistemului privind FEADR şi FEP". 
 
Instruirea a privit: 
 Temele generale legate de: resurse umane, asistenţă juridică, asistenţă tehnică, informatizare 
şi IT, audit intern, dezvoltare rurală, legislaţie, integrare, management, comunicare, contabilitate, 
securitatea informaţiei. 
 Temele specifice legate de implementarea măsurilor SAPARD, incluzând în ceea ce priveşte: 
evaluarea, selectarea, contractarea, achiziţiile publice, autorizarea, recuperarea debitelor, 
efectuarea plăţilor, activitatea de control tehnic, financiar şi antifraudă. 
 Temele specifice legate de aplicarea unitară a procedurilor de lucru aferente Programului 
SAPARD şi FEADR. 
 
 
 
Comentarii ale Evaluatorului 
 
Creşterea numărului de persoane angajate în cadrul structurilor de implementare a programului 
SAPARD, în special începând cu anul 2006, este considerată adecvată pentru o corectă aplicare a 
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principiului descentralizării implementării programului de finanţare, numărul personalului 
angajat mărindu-se îndeosebi la nivelele regional şi local.  
 
În ceea ce priveşte formarea personalului, asistenţa furnizată prin programul Phare, împreuna cu 
alte iniţiative promovate de conducerea AM şi APDRP, incluzând instruirea la locul de muncă, au 
fost desigur esenţiale pentru asigurarea unei instruiri continue a personalului.  
În această privinţă, din rezultatele anchetei realizate în rândul personalului AM şi APDRP reiese 
faptul că peste 86% din personalul angajat a participat la iniţiative de instruire cel puţin o dată pe 
an (21%) sau de mai multe ori (65,5%), în vreme ce doar 4% a fost format numai la angajare şi 
5,6% nu a fost instruit deloc.34    
  
Evaluatorul consideră conform celor mai bune practici în domeniul gestionării resurselor umane, 
faptul că marea majoritate a angajaţilor (circa 97%) a fost asistat prin instruirea la locul de muncă, 
mai ales că peste 91% din respondenţi consideră instruirea primită foarte utilă35.  
 
 
 
 

                                                            

34  Circa 3% din respondenţi a menţionat numărul exact al instruirilor la care a participat, în multe cazuri răspunsul fiind 
„de două ori” sau „o singură dată dar nu la angajare”. 
35  Circa 4% din persoanele nu a răspuns şi încă 4% din participanţi consideră instruirea puţin sau deloc  utilă. 
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5.2. Structura Programului: descrierea priorităţilor şi a măsurilor 

PNADR 2000-2006 a clasificat priorităţile României privind dezvoltarea durabilă a zonelor rurale 
pentru perioada de preaderare în  patru axe: 

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea accesului la pieţe şi competitivitatea produselor agricole prelucrate; 

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea infrastructurilor de dezvoltare rurală şi agricultură; 

Prioritatea 3: Dezvoltarea economiei rurale; 

Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane. 

În România, aceste axe prioritare sunt susţinute prin 10 măsuri (dintr-un total de 15 prevăzute în 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1268/1999) considerate de autorităţile române ca fiind relevante 
pentru priorităţile de dezvoltare rurală, după cum urmează: 

 Măsura 1.1 ”Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole"; 
 Măsura 1.2 „Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar 

şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor"; 

 Măsura 2.1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"; 

 Măsura 3.1 „Investiţii în exploataţiile agricole"; 
 Măsura 3.2 „Constituirea grupurilor de producători"; 
 Măsura 3.3 „Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină 

peisajul rural"; 
 Măsura 3.4 „Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi 

multiple şi venituri alternative"; 
 Măsura 3.5 „Silvicultură"; 

 Măsura 4.1 „Îmbunătăţirea pregătirii profesionale"; 
 Măsura 4.2 „Asistenţă tehnică". 

Obiectivele specifice şi prioritatea Programului la care răspunde fiecare din măsurile menționate 
mai sus sunt detaliate în tabelul următor 

 
MĂSURA OBIECTIVUL GENERAL 

AXA PRIORITARĂ 1 

Măsura 1.1 ”Îmbunătăţirea prelucrării şi 
marketingului produselor agricole şi piscicole" 

Obiectivul general al măsurii este îmbunatatirea 
eficientei procesării si marketingului produselor 
agricole si piscicole, rezultând produse de înalta 
calitate care sa contribuie la implementarea acquis-
ului comunitar, la creşterea competitivităţii si valorii 
adăugate a produselor si, in acelaşi timp, sa 
contribuie la crearea de noi locuri de munca (HG 
177/2007). 

Măsura 1.2 „Îmbunătăţirea structurilor în vederea Implementarea Acquis-ului Comunitar în domeniile 
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MĂSURA OBIECTIVUL GENERAL 

realizării controlului de calitate, veterinar şi 
fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi 
pentru protecţia consumatorilor" 

sanitar, fito-sanitar şi controlului calităţii alimentelor, 
în vederea contribuirii la îmbunătăţirea calităţii 
materiilor prime şi a produselor agroalimentare 
prelucrate, precum şi în vederea îmbunătăţirii 
competitivităţii pieţei interne şi a perspectivelor de 
export (PNADR 2000-2006) 

AXA PRIORITARĂ 2 

Măsura 2.1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale" 

Îmbunatatirea situaţiei existente a infrastructurii din 
cadrul spaţiului rural, imbunatatirea atât a condiţiilor 
de viata, cât si a standardelor de munca si 
menţinerea populaţiei in spaţiul rural 

Asigurarea refacerii si conservării infrastructurii de 
prevenire si de protectie impotriva inundatiilor (HG 
177/2007). 

AXA PRIORITARĂ 3 

Măsura 3.1 „Investiţii în exploataţiile agricole" In baza masurii va putea fi asigurat sprijinul financiar 
pentru investiţii in exploataţii agricole private, 
vegetale si de creştere a animalelor, asigurând 
raţionalizarea si reorientarea producţiei pentru 
creşterea calităţii produselor obţinute prin aplicarea 
unor tehnologii competitive si care ar putea limita 
poluarea mediului înconjurător. 

Aceasta măsura va contribui la îmbunătăţirea 
veniturilor producătorilor agricoli, la atragerea 
tinerilor in activităţile agricole prin imbunatatirea 
condiţiilor lor de viata si munca, precum si la 
asigurarea condiţiilor de igiena si bunăstare a 
animalelor (HG 177/2007). 

Măsura 3.2 „Constituirea grupurilor de producători" Sprijinul financiar oferit pentru constituirea grupurilor 
de producători prin asocierea din libera iniţiativă a 
producătorilor agricoli, forestieri şi piscicoli (PNADR 
2000-2006) 

Măsura 3.3 „Metode agricole de producţie destinate 
să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural" 

Promovarea introducerii şi utilizării continue a 
practicilor agricole care să fie prietenoase cu mediu 
şi care să meargă mai departe decât Bunele Practici 
Agricole menţionate la Anexa 3. 

Dezvoltarea experienţelor practice, competenţelor şi 
abilităţilor pentru implementarea măsurilor de agro-
mediu, atât la nivelul administrativ cât şi la nivelul 
fermei  

Sensibilizarea fermierilor în ceea ce priveşte 
problemele de mediu (PNADR 2000-2006) 
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MĂSURA OBIECTIVUL GENERAL 

Măsura 3.4 „Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 
economice care generează activităţi multiple şi 
venituri alternative" 

Sprijinirea creării si/sau menţinerii de locuri de 
munca si generării de venituri alternative prin 
diversificarea activităţilor rurale legate de agricultura 
si silvicultura prin turism rural, alte tipuri de activitati 
turistice in spaţiul rural, acvacultura, meşteşuguri 
tradiţionale, sericicultura, apicultura, procesarea 
fructelor de pădure si de arbusti fructiferi, melcilor si 
broastelor si a plantelor medicinale si aromatice si, 
de asemenea, sprijinirea si dezvoltarea activitatilor 
de procesare a produselor traditionale atestate 
si/sau ecologice certificate, realizate in cadrul 
fermelor (HG 177/2007). 

Măsura 3.5 „Silvicultură" Menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor economice, 
ecologice şi sociale ale pădurilor din zonele rurale, 
conform dispoziţiilor Regulamentului Consiliului 
European no. 1268/1999 şi articolului 7 din 
Regulamentul Comisiei Europene no. 2759/1999. 

Promovarea unui management şi dezvoltării 
sustenabile a pădurilor, precum şi menţinerea 
resurselor forestiere.  

Atingerea obiectivelor stabilite în Planul Naţional de 
Dezvoltare şi în Programul de Guvernare 2001 – 
2004 (PNADR 2000-2006) 

AXA PRIORITARĂ 4 

Măsura 4.1 „Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" 
Asistenta este acordata pregătirii profesionale 
pentru a contribui la imbunatatirea cunostintelor si 
competentelor profesionale ale fermierilor si ale altor 
persoane implicate in activitati agricole, piscicole si 
forestiere, de procesare a produselor agricole, 
piscicole si de acvacultura, precum si la conversia 
acestora către activitati neagricole. Acest obiectiv 
este in conformitate cu art. 2 din Regulamentul nr. 
1.268/1999/CE, adoptat de Consiliul Uniunii 
Europene, cu art. 5 din Regulamentul nr. 
2.759/1999/CE, adoptat de Comisia Europeana, si 
cu prevederile cap. III, titlul II din Regulamentul nr. 
1.257/1999/CE, adoptat de Consiliul Uniunii 
Europene (HG 535/2003). 

Măsura 4.2 „Asistenţă tehnică" Scopul acestei masuri este de a sprijini in special 
implementarea si monitorizarea Programului si a 
posibilelor sale modificări ulterioare (HG 535/2003) 

 

Fişele fiecărei Măsuri se regăsesc la Anexa 2 din acest Raport Final. 
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5.3. Intervenţia logică a fiecărei măsuri 

Input-ul (resursele) sunt financiare sau administrative. Prin Program produc output şi îndeplinesc 
obiectivele operaţionale. Rezultatele subsecvente sunt impactul imediat al asistentei, respectiv 
contribuţia obiectivelor operaţionale asupra obiectivelor specifice.  

Având în vedere aceste concepte, reprezentate prin Graficul de mai jos, în cele ce urmează se 
regăseşte identificarea elementelor intervenţiei logice pentru fiecare măsura a Programului 
SAPARD, respectiv: 

- identificarea nevoilor pentru fiecare măsură 

- definirea input-urilor (alocarea financiară) şi ouput-urilor (numărul şi valoarea proiectelor 
contractate şi finalizate) în cadrul unor tabele de sinteză pentru fiecare măsură 

urmând că la subcapitolul următor (subcapitolul 5.4) să se realizeze o analiză mai detaliată a 
eficienţei financiare şi la capitolul următor (Capitolul 6) să se realizeze analiza rezultatelor şi 
impactului fiecărei măsuri prin răspunderea la întrebările de evaluare.  

 

 

Grafic: Schema intervenţiei logice 
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5.3.1 Analiza nevoilor pentru fiecare măsură 

 

Măsurile 1.1“Imbunatatirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”, 
1.2 „Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi 
fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor", 3.1 
„Investiţii în exploataţiile agricole" şi 3.2 „Constituirea grupurilor de producători" 
 

Nivelul performantei din industria alimentara a crescut semnificativ, însa mai sunt încă multe de 
realizat în ce priveste restructurarea, pentru a ajuta sectorul sa ramână competitiv şi să respecte 
standardele UE de siguranţă alimentara şi calitate a produselor şi pentru a stabili legături de 
comercializare eficiente între industria alimentara si marea majoritate a agricultorilor. 

Produsele tradiţionale sunt importante în România şi constituie oportunităţi de creştere economica, 
în special în zonele rurale izolate sau defavorizate, daca sunt abordate prin masuri strategice 
concertate. Începând cu anul 2005, peste 1.500 de produse traditionale românesti au fost 
recunoscute de MADR, majoritatea lor provenind din sectoarele laptelui, produselor lactate si 
carnii, dar si din industria de morarit si din sectorul productiei băuturilor. Aceste produse prezintă 
caracteristici specifice zonelor din care provin. 

Industria alimentara este un sector important al economiei româneşti, reprezentând în anul 2002, 
circa 17% din productia totala a industriilor prelucratoare, 9% din productia nationala totala si 7% 
din VAB, şi, totodată, un procent relativ stabil (10%) din numărul locurilor de munca din totalul 
industriilor prelucrătoare, deşi numărul absolut al angajatilor a scazut aproape la jumatate în 
perioada 1990-2003. Evolutia productiei în intervalul 1998-2005 a variat de la o categorie de 
produse la alta; astfel, s-au înregistrat cresteri la produsele din carne (+55%), conservele din carne 
(+62,9%), produsele lactate proaspete (+73,9%), uleiurile comestibile (+34,4%), brânzeturi 
(+39,3%) si scăderi, la: carne (-29,2%), conserve din fructe si din legume (-2,7%), lapte (-16,5%), 
faina de grâu si de secara (-69,0%) (INS, 2006), fapt ce sugerează o orientare catre produsele cu 
valoare ridicata, în ultimii ani, ca reactie la cererea tot mai mare. Combinarea output – urilor cu o 
valoare mai ridicata cu restrângerea fortei de munca a condus la o îmbunatatire semnificativa a 
productivitatii globale, care a crescut de peste trei ori în perioada 1990-2002 si apoi cu înca 12% 
între 2000 si 2005. 

Provocările cu care industria alimentara se confrunta sunt numeroase: 

 Industrie duala, formata înca din prea multe societati mici, care nu beneficiaza de economie de 
scara în care utilizarea capacitatilor are drept rezultat un nivel mediu scazut al productivitatii 
muncii si al competitivitatii. Nivelul de concentrare al industriei alimentare este scazut. Doua 
treimi din cele 11.000 întreprinderi din industria alimentara sunt mici (având mai putin de 9 
angajati) si circa 1% sunt considerate a fi mari (cu peste 250 angajati). Restul fabricilor produc 
în principal pentru piata locala, iar accesul lor limitat la credite le împiedica sa-si modernizeze 
si rationalizeze sistemele de productie. Societatile relativ mari (cu peste 50 de angajati) domina 
câteva sectoare, precum zaharul, vinul si, în mod deosebit, cel al berii. De consecinţă, în ciuda 
unor îmbunatatiri semnificative, productivitatea medie a fortei de munca (VAB/ angajat) din 
industria alimentara rămâne scazuta, în jurul valorii de 5.000 Euro.  

 Problemele legate de materiile prime si insuficienta investitiilor din multe fabrici de procesare 
din sectorul agro-alimentar românesc conduc la un nivel scăzut de conformitate cu normele 
de procesare ale UE si la un nivel necorespunzător al siguranţei alimentare. 
Întreprinderile din industria alimentara întâmpina probleme serioase, din cauza faptului ca nu 
respectă standardele europene (inclusiv standardele ISO si HACCP), pentru care sunt 
necesare investitii importante, de reabilitare si modernizare. În iunie 2007, nivelul de 
conformitate din sectoarele de productie si procesare a carnii indica faptul ca din totalul de 425 
de unitati, 123 respectau normele UE, fiind autorizate sa participe în comertul intracomunitar, 
în timp ce restul de 302 unitati au primit aprobarea de a-si continua activitatea pentru o 
perioada de tranzitie, care s-a încheiat la 31 decembrie 2009. În sectorul laptelui si produselor 



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania  

 

73 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

lactate, dintr-un total de 259 unitati, 52 sunt conforme normelor UE, fiind autorizate pentru 
schimburile comerciale intracomunitare, în timp ce 207 au fost admise pentru perioada de 
tranzitie care, de asemenea, s-a încheiat la 31 decembrie 2009. Ulterior, perioada de tranzitie 
prevăzută în Tratatul de Aderare a fost extinsă prin Decizii ale Comisiei până la data de 
31.12.2011 pentru anumite unităţi din România atât pentru lapte (2009/852/CE şi 
2010/654/UE), cât şi pentru carne (2010/89/UE, 2010/651/UE, 2011/9/UE), iar în conformitate 
cu prevederile art. 28(1)c al Regulamentului (CE)1698/2005 până la 31.12.2014, cu condiţia 
îndeplinirii conformităţii cu standardele comunitare până la finalul acestei perioade (art. 19 al 
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006). 

 Comertul en-gros si canalele de comercializare, care integreaza numarul mare de 
exploatatii mici si mijlocii în sectorul economic alimentar, sunt subdezvoltate si se 
confrunta cu unele probleme majore, incluzând: lipsa unor loturi de cultura standardizate, mari 
si omogene, mai ales în segmentul agricol comercial de nivel mediu; dispersia foarte mare a 
sistemului de distribuţie; lipsa spatiilor de depozitare moderne, care sa asigure continuitatea 
aprovizionarii cu produse agroalimentare de calitate; reticenţă la fenomenul asocierii; ş.a.m.d.  

 

Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătăţirea infrastructurii rurale” 

Zonele rurale din România sunt afectate de lipsa semnificativa a infrastructurii si a unor deficiente 
majore în ceea ce priveşte modernizarea acesteia care afectează atât dezvoltarea economica, cât 
şi calitatea vieţii. Cele mai importante nevoi sunt legate de: 

Infrastructura de drumuri publice 

Doar jumătate dintre comunele au acces direct la reţeaua de drumuri iar din acest motiv se poate 
spune ca reţeaua de drumuri actuala deserveşte doar 3/5 din totalul populaţiei rurale. În anul 2005, 
drumurile publice din România acopereau o suprafaţă de 79.904 km, iar dintre acestea 80% 
reprezentau drumuri judeţene şi drumuri comunale. În anul 2006, doar 10,6% din drumurile 
judeţene si drumurile comunale erau modernizate, dintre care 30,7% erau acoperite cu 
îmbracaminti rutiere usoare (INS, Anuarul Statistic al României, 2006). 

În ceea ce priveşte situatia drumurilor comunale, la nivelul judeţelor (NUTS 3) se înregistrează un 
nivel scăzut de modernizare (doar 3,41% din drumurile comunale sunt modernizate), fapt ce aduce 
repercusiuni asupra dezvoltării activitatilor productive si a schimburilor comerciale. Ponderea 
drumurilor comunale în total drumuri publice, la nivel de judeţ variază între 11% în judetul Calarasi 
si 53% în judetul Buzău. Din totalul drumurilor comunale un procent foarte mic este reprezentat de 
drumurile comunale modernizate, variind între 0,28% în judeţul Harghita si 25,15% în judeţul Olt 
(judeţele Botosani, Buzău, Covasna, Tulcea si Vrancea nu au drumuri comunale modernizate) 
(Sursa INS 2006 ). 

Alimentarea cu apă potabilă 

Asigurarea unei reţele de apa potabila curenta reprezintă o alta problema majora ce condiţionează 
calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural. Doar 33% dintre locuitorii 
mediului rural (3,4 milioane) au acces la reţeaua publica de apa, iar în ceea ce priveşte reteaua de 
apa calda situatia este şi mai critica (MMDD 2004). În aceste condiţii, majoritatea gospodariilor 
(70%), folosesc fântânile pentru consumul de apa. În anul 2003, 43,6% din lungimea totala a 
reţelelor de alimentare cu apa potabila se afla în zonele rurale. 

Reţeaua publică de canalizare 

Reţeaua publica de canalizare este încă într-o faza incipienta în mediul rural, la sfârşitul anului 
2004, 373 de comune (10% din totalul populaţiei rurale) beneficiau de o reţea de canalizare. (INS 
Anuarul Statistic al României, 2006). Diferenţele dintre zonele urbane şi cele rurale sunt foarte 
mari în ceea ce priveşte infrastructura de canalizare. În anul 2003, 93,2% din lungimea conductelor 
traversa oraşele şi doar 6,8% satele. 
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Măsura 3.3 “Metode agricole de productie destinate sa protejeze mediul si sa mentina 
peisajul rural” 

Condiţii de mediu - Caracteristici principale 

Spatiul rural românesc se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de conservare în 
general buna, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversităţi de habitate şi 
ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase dar, în acelaşi timp, viitorul apropiat aduce 
provocări serioase: menţinerea acestor valori naturale şi lupta împotriva schimbărilor climatice. 

Este estimat ca ecosistemele naturale si semi-naturale reprezintă 47% din teritoriul naţional si au 
fost identificate pe teritoriul României 52 de eco-regiuni. 

Printre elementele caracteristice unice ale mediului natural din România se află Munţii Carpaţi 
(65% din eco-regiunea Carpati) şi una dintre cele mai importante zone umede din Europa, şi 
anume Delta Dunării (a doua ca mărime din Europa). În Munţii Carpaţi şi Delta Dunarii se regasesc 
o serie de specii endemice, printre care se afla si o serie de specii de interes comunitar.  

Restructurarea agriculturii, trecând în ultimii 16 ani de la un număr mic de ferme comerciale mari la 
milioane de gospodarii familiale de dimensiuni mici, a condus la reîntoarcerea unui tip de 
agricultura tradiţionala şi implicit la aplicarea unor practici extensive. Pe de alta parte, desi a existat 
o tendinta generala de extensivizare si de utilizare redusa a produselor chimice în agricultura, o 
serie de terenuri agricole au fost afectate de utilizarea incorecta a îngrăşămintelor chimice si a 
pesticidelor, de irigări, drenaje sau de aplicarea unor lucrări mecanice inadecvate, motiv pentru 
care componentele de mediu (în special solul si apa), pe suprafeţe reduse, au fost puternic 
degradate. 

Mai mult, scăderea şeptelului a condus la abandonul practicării păşunatului, motiv pentru care 
multe pajişti au fost degradate datorita apariţiei succesiunii ecologice, manifestata prin apariţia 
unor specii invazive. 

Fără a dispune de date concrete este greu de estimat proportia de teren agricol abandonat pentru 
activităţi agricole, însa se poate afirma ca în unele zone unde acest fenomen are o intensitate mai 
mare (spre exemplu, zonele consacrate păşunatului tradiţional sau zonele cu nivel ridicat de 
emigraţie si zonele limitrofe marilor oraşe, unde unele terenuri agricole sunt scoase din circuitul 
agricol de regula pentru a răspunde ulterior unor proiecte de extindere a zonelor rezidenţiale sau 
comerciale). 

Zonele defavorizate (ZD) pentru activităţile agricole 

Suprafete largi ale României prezinta limitari naturale ale productivitatii agricole. Acestea sunt 
legate în special de Muntii Carpati si de Delta Dunarii, dar si de alte zone cu specificitati ale 
conditiilor de sol sau clima. Aceste zone defavorizate agricol sunt de regula asociate cu un nivel 
ridicat de biodiversitate. România detine, aşadar, suprafeţe largi ce pot fi considerate zone 
defavorizate (ZD) (conform Regulamentului (CE) 1257/1999), datorita caracteristicilor nefavorabile 
de mediu care limitează considerabil conditiile de utilizare a terenurilor agricole si care conduc la 
productii agricole mai mici. Se remarca în principal Munţii şi Delta Dunarii, dar si alte zone mai 
compacte în partea de sud – est a tarii si mai răsfirate în alte zone precum Podişul Moldovei, 
Oltenia (zona de câmpie dar si cea deluroasa), Podişul Transilvaniei – unde caracteristici naturale 
specifice conduc la scăderea productivităţii naturale. 

 

Măsura 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activităţilor economice care sa genereze activitati 
multiple si venituri alternative” 

Structura economiei rurale 

Economia rurala prezintă diferenţieri semnificative în functie de regiuni, de trasaturile demografice 
specifice, sociale si economice. Aceasta diferenţiere este vizibila mai ales în ceea ce priveste 
saracia în spatiul rural românesc, reflectata într-un nivel scăzut de trai al populatiei si în lipsa de 
surse de venituri alternative. 
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Activitatile specifice, altele decât cele agricole si forestiere în spatiul rural, depind de distributia 
teritoriala/ comert si de alte activităţi ale lanţului de distributie. Astfel, se poate spune ca 
principalele activitati depind de resursele naturale locale disponibile, de relieful si de tradiţiile zonei. 
În ceea ce priveste datele statistice, asa cum s-a mentionat anterior, agricultura, industria 
alimentara si silvicultura sunt de o importanta primordiala pentru economia rurala, prezenta 
activitatilor nonagricole, legate de sectorul primar, mai ales exploatarea resurselor naturale si 
procesarea, fiind nesemnificative în termeni economici. 

În general, activitatile non-agricole din spatiul rural includ: mineritul, producerea de energie si 
silvicultura, procesarea produselor alimentare, mici activitati comerciale, de servicii si 
mestesugaresti. Cu exceptia industriei miniere si a industriei energetice, activitatile non-agricole 
sunt derulate cu precădere de către micro-întreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri). 
Totusi, economia rurala este slab diversificata si încă dependenta de activitatile agricole, ceea ce 
are drept consecinţă venituri reduse pentru întreprinzătorii din mediul rural. 

Dezvoltarea antreprenoriala este slab reprezentata în zonele rurale ca efect al resurselor material 
limitate, al educaţiei deficitare, al nivelului scăzut al utilităţilor precum si al fenomenului de migratie 
temporara masiva spre urban sau peste hotare. 

Analiza activităţilor comerciale, de artizanat si servicii indica faptul ca numărul de locuitori din 
mediul rural ocupaţi în activităţile de acest tip, este nesemnificativ: în realitate, aceste activităţi 
reprezintă o parte importantă a pieţii muncii neoficiale din spaţiul rural. Totusi, venitul care poate fi 
obtinut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenta, existând nevoia acuta de 
dezvoltare a acestor activitati care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, în ansamblul ei. 
Sectorul micii industrii artizanale, dezvoltat în perioada comunista sub forma cooperaţiei, a 
înregistrat o scădere majora după anul 1989. Totuşi, în alte state membre s-a văzut ca exista un 
potenţial important în cadrul sectorului. Activităţile meşteşugăreşti sunt concentrate în regiunile 
Nord-Est, Nord Vest şi Sud Oltenia, şi în proportia cea mai mica în Vest.  

Turism 

Deşi turismul rural a înregistrat creşteri, acesta prezintă un potenţial considerabil care nu este 
suficient exploatat. Sectorul turistic în anul 2005, comparativ cu anul 1998, a înregistrat o creştere 
importantă a numărului structurilor de cazare (+35,4%) şi a nivelului capacitatii de cazare 
(+0,95%), numărul locurilor de cazare în pensiunile turistice ajungând la 22.061 în anul 2005, 
dintre care 50,5% în spaţiul rural (INS Anuarul Statistic al României, 2006). 

Dezvoltarea turismului în pensiuni în mediul rural depinde de caracteristicile specifice ale fiecarei 
regiuni, folclor, regiuni etnografice si produse agricole. 

La nivel regional, dezvoltarea turismului rural depinde foarte mult de existenta si calitatea 
structurilor de cazare turistică şi de prezenta unor tipuri variate de activităţi, de folclor, de 
moştenire etnografică / culturală si de practicarea agriculturii si viticulturii (agro-turism). Aşadar, 
turismul specific pentru Bucovina (Nord - Est) este cel religios, în Maramures (Nord - Vest), 
turismul arhitectural si etnografic, în Transilvania (Centru) - turismul recreational si cultural, arta 
culinara si a vinului, iar la poalele Muntilor Carpati se practica pescuitul. Zonele montane si cele 
forestiere din România asigura o serie de oportunitati pentru practicarea turismului si în special a 
ecoturismului. O alta zona turistica importanta este Delta Dunarii (Sud Est), care de asemenea, 
prezinta valoare naturala ridicata datorita biodiversitatii si permite practicarea diferitelor tipuri de 
turism (odihna, pescuit, arta culinara). 

Cu toate acestea, sectorul turistic din România este afectat de lipsa organizării, promovării si 
diseminării informaţiilor din centrele turistice si de numărul limitat al acestor centre ce activeaza la 
nivel local. Turismul rural nu este dezvoltat astfel încât sa întâmpine cerintele pietei atât la nivel 
national cât si international, şi, în special, infrastructurile turistice nu raspund cerinţelor şi nevoilor 
în ceea ce priveşte structurile de cazare cât si cele recreationale, atât din punct de vedere calitativ 
cât si cantitativ. 
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Măsura 3.5 “Silvicultura” 

Pădurile din România sunt printre cele mai bune din Europa, având un istoric de gospodărire 
eficace, prin care au ajuns la un standard excelent si un potenţial economic important. În prezent, 
sectorul contribuie cu peste 9% la exporturile tarii, reprezentând 3,5% din PIB în 2005 (USDA – 
FAS 2006). Având în vedere faptul ca suprafaţa optimă acoperita cu pădure pentru România este 
de 32% si faptul ca industria lemnului nu lucrează la capacitatea maximă, putem spune ca sectorul 
dispune de un potenţial important pentru a contribui la creşterea economiei naţionale si la 
dezvoltarea spaţiului rural. Cu toate acestea, aspectele legate de retrocedarea terenurilor, capitalul 
uman, infrastructura, capacităţile de procesare si cadrul legal si legislativ au limitat până acum 
acest potenţial. 

În prezent, volumul de pădure este de circa 1.341 milioane mp, reprezentând aproximativ 218mp/ 
ha. Din cele 6.742,8 mii ha de pădure, circa 29% sunt specii de conifere, iar 71%, foioase. În 
prezent, 65% din suprafeţele de pădure (respectiv, 4,2 milioane ha) se afla în proprietate publica si 
sunt gospodărite de Regia Naţionala a Pădurilor, restul aflându-se în proprietate privata. 

Padurile private sunt caracterizate de exploatatii relativ mici si fragmentare, fapt care îngreuneaza 
atingerea potentialului economic al acestor suprafete într-o maniera durabila. Acest lucru poate fi 
atribuit, în parte, modului în care a avut loc procesul de retrocedare, având în vedere ca, initial, 
parcelelor care trebuiau retrocedate li s-a fixat o limita de 1 ha; acest nivel a fost ulterior ridicat la 
10 ha, pentru a fi, în final, eliminat. În unele cazuri, rezultatul este detinerea, de către o persoana, 
a trei trupuri distincte de pădure care nu sunt alaturate. În pofida acestei probleme, se 
previzionează ca 65% din suprafata nationala totala de padure va fi retrocedata persoanelor 
private si autoritatilor publice locale.  

Capacitatea de dezvoltare a potenţialului economic din sectorul forestier este limitată şi de slaba 
accesibilitate a majorităţii pădurilor. Drumurile forestiere din România acoperă mai putin de 42.000 
km, ceea ce înseamnă circa 6,5 m/ha, reflectând cea mai slaba densitate din Europa. Ca urmare, 
peste 2 milioane ha de pădure sunt practic inaccesibile (USDA-FAS 2006). Situatia duce si la o 
depasire a nivelului normal de taieri în zonele accesibile, în paralel cu folosirea unor tehnologii 
ineficiente si fara sustenabilitate în zonele inaccesibile. Mai mult, drumurile prost întretinute ridica 
probleme de protectie a mediului, contribuind la erodarea solului în timpul activitatilor de 
exploatare. Aşadar, este necesara creşterea la un nivel acceptabil a reţelei de drumuri forestiere, 
precum si întreţinerea acesteia, pentru a diminua aceste efecte negative. 

În fine, sectorul de procesare a lemnului dispune si el de un potential de crestere important, desi 
prezinta o serie de constrângeri semnificative, legate de capacitatea de procesare. Disponibilitatea 
materiilor prime, costul relativ scăzut al mâinii de lucru si apropierea de pietele europene 
occidentale importante stau la baza potenţialului de dezvoltare al industriei lemnului din România 
(USDA-FAS 2006). Cea mai mare parte (75%) din totalul de 15.761 mp recoltati în 2005 a fost 
comercializata, restul de 25% fiind destinat consumului propriu (INS, 2006). Principalul utilizator al 
acestei materii prime este sectorul de procesare primara a lemnului (inclusiv producatorii de 
mobila), care angajeaza peste 84.000 persoane (INS, 2006). Productivitatea muncii din acest 
sector este în crestere si se estimeaza ca a crescut cu 43% în perioada 2000-2005, în cazul 
sectorului de prelucrare a lemnului si produselor din lemn si cu 33% în cazul industriei mobilei 
(INS, 2006). Cu toate acestea exista temeri în ceea ce priveste, capacitatea de dezvoltare a 
sectorului, având în vedere ca utilajele folosite sunt depăşite şi ineficiente, determinând o calitate 
inconstanta a produselor. 

Dincolo de valoarea lor economica, padurile din România au un potential important din punctul de 
vedere al utilizării multifuncţionale a terenurilor, reprezentând atât o sursa de bunuri de natura 
sociala, cât si de avantaje privitoare la protecţia mediului. Peste jumătate (52%) din pădurile din 
România sunt clasificate ca având funcţii speciale de protectie (protectia solului, protectia apelor, 
protectia climei, conservarea faunei salbatice si functii de recreere), în timp ce restul au functii de 
productie si protectie. Alte functii importante ale padurilor din România cuprind: recreerea si 
vânatoarea, protectia împotriva inundatiilor (prin regularizarea cursurilor de apa), conservarea 
biodiversitatii (în special a habitatului faunei salbatice), atenuarea modificarilor climatice (prin 
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sechestrarea carbonului în sol) si furnizarea produselor de padure nelemnoase (fructe de padure, 
seminte, ciuperci etc). 

 

Măsura 4.1 „Îmbunătăţirea pregătirii profesionale” 

În spaţiul rural, exista o discrepanta în ceea ce priveste abilitatile / competenţele necesare pentru 
dezvoltarea sustenabilă a activităţilor economice şi cele deţinute de populaţia rurală. Acest decalaj 
trebuie acoperit prin formare profesionala si o serie de alte masuri cum ar fi sprijin pentru activitati 
economice, formarea si îndrumarea întreprinzătorilor. Unul dintre grupurile tinta specifice este 
acela al lucrătorilor agricoli cu un nivel scăzut de educaţie, care necesită de formare îndeosebi într-
o serie de domenii, de la tehnologie si afaceri până la probleme de interes general, cum ar fi 
mediul, sănătatea si siguranţa la locul de muncă. 

Mai mult, în domeniul silviculturii, procesul de retrocedare a pădurilor implică faptul ca pentru multi 
proprietari privaţi de păduri, gospodărirea pădurilor este un domeniu relativ nou si ar putea 
necesita eforturi importante de pregătire si consultanta, pentru ca aceste persoane sa îsi poată 
gospodari pădurile într-o maniera durabila. Desi sistemul de învatamânt formal ofera o varietate de 
cursuri în domeniul silviculturii si industriei forestiere, prin cursuri de formare profesionala pre- si 
post-absolvire, se pare ca lipsesc programele de pregătire sau pachetele de cursuri care sa se 
adreseze noilor proprietari privati.  

 

5.3.2 Input-urile şi output-urile realizate pentru fiecare măsură 

Având în vedere nevoile identificate, descrise succint în subcapitolul precedent, au fost alocate 
următoarele sumele şi au fost contractate şi finalizate următoarele proiecte, pe măsuri şi sub-
măsuri ale Programului.  

Măsura 1.1 „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole” 
 

SUBMASURA 
Alocare 2000-2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate  

(euro) 

Contracte 
finalizate 

Carne 87.288.054 197 174.703.218 192 

Lapte si produse lactate 87.288.054 91 48.469.278 91 

Cereale 37.951.328 65 41.250.560 63 

Seminte oleaginoase 11.385.398 3 3.104.913 3 

Vin 34.156.195 44 27.996.535 43 

Fructe si legume 60.722.125 40 30.926.482 39 

Peste si produse 
piscicole 

22.770.797 18 10.288.695 18 

Zahar 15.180.531 -  - 
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Plante textile 22.770.797 1 668.145 1 

TOTAL 379.513.279 459 337.407.826 450 

 

Măsura 1.2 „Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar 
şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor” 
 

SUBMASURA Alocare 2000-
2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate  

(euro) 

Contracte 
finalizate 

Control sanitar-
veterinar 

37.791.593 17 
29.883.203 

16 

Control fitosanitar 2 2.173.096 2 

Controlul calitatii 
produselor alimentare 

1 
1.641.336 

1 

TOTAL 37.791.593 20 33.697.636 19 

 

Măsura 2.1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale” 
 

SUBMASURA Alocare 2000-2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate  

(euro) 

Contracte 
finalizate 

Drumuri în zone rurale 339.080.219 442 334.229.944 441 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat în 

zonele rurale 

237.356.154 292 
183.152.646 

292 

Canalizări în sistem 
centralizat în zonele 

rurale 

65.103.402 91 
74.627.655 

91 

Infrastructura de 
prevenire si protectie 
impotriva inundatiilor 

36.620.664 22 
27.056.490 

19 

TOTAL 678.160.439 847 619.066.736 843 
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Măsura 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” 
 

SUBMASURA Alocare 2000-
2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate  

(euro) 

Contracte 
finalizate 

Culturi de camp 49.223.787 1.213 110.053.117 1.209 

Horticultura (din care 
din floricultura 1,5%) 

20.725.805 76 
2.975.615 

76 

Viticultura 20.725.805 62 7.295.247 62 

Pomicultura 20.725.805 71 5.006.016 71 

Sere 10.362.903 44 5.283.974 44 

Ferme de vaci de 
lapte/bivolite 

36.270.159 230 
31.063.456 

223 

Crestere si ingrasare de 
taurine 

36.270.159 15 
3.247.705 

15 

Ferme de oi/capre 7.772.177 28 3.927.495 23 

Ingrasatorii de 
berbecuti 

7.772.177 10 
2.122.949 

9 

Ferme de porci 25.907.256 87 30.175.156 86 

Ferme de pasari 12.953.628 81 26.494.632 80 

Alte ferme vegetale si 
de crestere a 

animalelor si pasarilor 
specializate in 

obtinerea de produse 
pentru consumul uman. 

10.362.903 18 
2.892.330 

 

18 

TOTAL 259.072.565 1.935 230.537.693 1.916 
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Măsura 3.2 „Constituirea grupurilor de producători" 
 

SUBMASURA 
Alocare 2000-2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate  

(euro) 

Contracte 
finalizate 

Plante medicinale si 
aromatice 

1.000.000 

- - - 

Culturi specializate 
(Tutun, Hamei) 

- - - 

Legume si cartofi - - - 

Fructe, inclusiv struguri 
de masa 

- - - 

Struguri de vin - - - 

Ciuperci - - - 

Flori si plante 
ornamentale 

- - - 

Lapte 3 75.115  

Carne - - - 

Oua de consum - - - 

Miere de albine si 
produse apicole 

- - - 

Produse pescaresti - - - 

Produse silvice - - - 

TOTAL 1.000.000 3 75.115 0 

 

Măsura 3.3 „Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină 
peisajul rural" 
 

SUBMASURA 
Alocare 2000-2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate  

(euro) 

Contracte 
finalizate 

Conservarea solului şi 
protecţia împotriva 

739.802 - - - 
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eroziunii 

Conservarea 
biodiversităţii prin 
practici agricole 

tradiţionale 

369.901 1 14.250 - 

Agricultura ecologică 739.802 - - - 

TOTAL 1.849.504 1 14.250 0 

 

Măsura 3.4 „Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi 
multiple şi venituri alternative" 

SUBMASURA 
Alocare 2000-2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate 

 (euro) 

Contracte 
finalizate 

Servicii agricole 1.684.411 2 188.524 2 

Turism rural 21.055.133 628 52.727.268 595 

Alte tipuri de activitati 
turistice in spatiul rural 

16.844.107 63 5.053.667 63 

Mestesuguri 8.422.053 18 1.203.674 17 

Acvacultura 6.737.643 16 1.839.807 16 

Alte activitati 8.422.053 330 5.719.993 324 

Procesarea la nivelul 
fermei, a produselor 

traditionale atestate si/ 
sau ecologice certificate 

21.055.133 1 35.090 1 

TOTAL 84.220.533 1.058 66.768.023 1.018 

 

Măsura 3.5 „Silvicultură” 

 

SUBMASURA Alocare 2000-2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate  

(euro) 

Contracte 
finalizate 

Impaduriri 7.445.101 3 100.732 3 
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Pepiniere 3.722.550 1 23.892 1 

Investitii pentru 
imbunatatirea prelucrarii 
primare a lemnului si a 
marketigului produselor 

forestiere 

11.167.651 34 6.030.960 34 

Drumuri forestiere 14.890.201 75 56.930.506 75 

Gospodarire de paduri 37.225.503 - 0,00 - 

TOTAL 74.451.007 113 63.086.090 113 

 

Măsura 4.1 „Îmbunătăţirea pregătirii profesionale” 

SUBMASURA 

Alocare 2000-
2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate 

 (euro) 

Contracte 
finalizate 

Imbunatatirea pregatirii 
profesionale 

3.949.239 5 2.901.045 5 

 

Măsura 4.2 „Asistenţă tehnică” 

 

SUBMASURA 

Alocare 2000-
2006 

(euro) 

Nr. proiecte 
contractate 

Valoare proiecte 
contractate  

(euro) 

Contracte 
finalizate 

Asistenta tehnica 1.441.406 10 1.374.498 10 
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5.4. Previziunea bugetară pentru întreaga perioadă, cheltuielile efectuate şi eficacitatea 
financiară 

 

5.4.1 Introducerea 

Analiza progresului financiar constituie un suport extrem de eficace pentru evaluarea calitativ-
cantitativă a evoluţiei  Programului. De fapt, discuţia  performanţei financiare oferă o indicaţie clară  
în raport cu: 

 Rezultatele măsurabile ale iniţiativei întreprinse,  

 Incidenţa Programului în raport cu obiectivele strategice definite atât la nivel comunitar cât 
şi naţional, 

 Rezultatele obţinute prin realizarea proiectelor, 

Deci, analiza financiară este un instrument fundamental care oferă informaţii directe asupra 
modului de a acţiona al Administraţiei Publice, cu referire în special la eficienţa şi eficacitatea în 
gestionarea şi punerea în aplicare a Programului. Analiza care urmează se concentrează pe date 
obţinute dintr-o sursă secundară pusă la dispoziţie de către Autoritatea de Management şi fosta 
Agenţie SAPARD, provenite de la sistemul de monitorizare al Programului şi  conţinute în Raportul 
Final privind implementarea Programului SAPARD în România din iunie 2010. 
În vederea încadrării Programului naţional românesc, în contextul mai larg al strategiilor 
comunitare care vizează consolidarea politicilor agricole comune, analiza evoluţiei financiare a 
Programului in România  începe prin stabilirea bugetului anual atribuit indicativ fiecarei ţări 
beneficiare, al instrumentului financiar SAPARD din partea Comisiei Europene în Decizia (CE) nr 
595/1999. Pe baza acestei decizii, indexată la preţurile din 1999, România dispune de o finanţare 
anuală totală cu o valoare mai mare de 150 de milioane de euro, cea mai ridicată după cea a 
Poloniei. 

Grafic : Valoarea maximă a alocării financiare anuale pentru fiecare ţară beneficiară (1999) 
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Sursa: Decizia (CE) 595/1999 privind alocarea indicativă a măsurilor comunitare financiare anuale in cadrul măsurilor de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, 20 iulie 1999 
 

Dincolo de alocarea bugetului general comunitar, valoarea fondurilor alocate de UE prin 
intermediul SAPARD-ului ţărilor beneficiare a fost stabilită anual prin acordurile financiare încheiate 
între UE şi fiecare ţară beneficiară permiţând astfel indexarea preţurilor pentru perioada  de 
referinţă. 
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Graficul  de mai jos prezintă valoarea totală a Programului SAPARD 2000-2006, care s-a ridicat la 
1.521.449.565 Euro, împărţită pe an în funcţie de suma stabilită în acordurile financiare anuale. 

Graficul: alocarea financiară anuală în conformitate cu acordurile financiare anuale (valori in milioane de 
euro) 
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Sursa: Raportul final privind punerea în aplicare Programul SAPARD în România, iunie 2010 
 
 

5.4.2 Previziunea bugetară SAPARD 2000-2006 şi angajamentele până în anul 2009 

 
Graficul de mai jos prezintă repartizarea  alocării financiare pentru măsurile Programului pe 
întreaga perioadă 2000-2006. 
 
 
Graficul Defalcarea financiară a Programului 2000-2006, în valori absolute (mil. euro) şi procentuale 

 
 

Sursa: Raportul final privind punerea în aplicare a Programului  SAPARD în România, iunie 2010 
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Din reprezentarea grafică se poate observa cum România a alocat marea majoritate a resurselor 
2000-2006 in favoarea Măsurilor  1.1, 2.1, 3.1 şi 3.4, concentrându-şi eforturile de planificare pe: 
 
  acţiuni menite îmbunătăţirii şi optimizării fluxurilor de producţie, şi modernizării 

compartimentelor  locale destinate  agriculturii şi pescuitului,  alocând aproximativ 25% din 
volumul total al programului Măsurii 1.1; 

  intervenţii de infrastructură pentru realizarea reţelelor stradale si îmbunătăţirea drumurilor, 
apeductelor şi reţelelor de canalizare, care sunt situate în zone rurale, alocând aproape 45% 
din resursele totale planificate Măsurii 2.1; 

  modernizarea tehnologiei utilizate în agricultură, pentru a limita costurile de producţie şi de a 
asigura o creştere a veniturilor provenite din activităţi agricole, cu o investitie de aproximativ 
17% din resursele totale planificate Măsurii 3.1; 

   sprijin pentru crearea sau menţinerea de locuri de muncă prin diversificarea activităţilor, 
investind aproximativ 5% din resursele totale planificate în favoarea Măsurii 3.4. 
 

Pentru restul Măsurilor Programul a alocat resurse pentru un total de 13%, împărţite în: 
 
  2,48% din resursele totale planificate pentru Măsura 1.2; 
  0,07% din resursele totale planificate pentru Măsura 3.2; 
  0,12% din resursele totale planificate pentru Măsura 3.3; 
  4.89% din resursele totale planificate pentru Măsura 3.5; 
  0,26% din resursele totale planificate pentru Măsura 4.1; 
  0,09% din resursele totale planificate pentru Măsura 4.2. 
 

Tabel: Alocare publica pe masuri si contributia UE, % cheltuiala publica 

 Cheltuiala publica  Contributie UE % Cheltuiala publica  

     

Măsura 2.1   678.160.439 524.809.099 44,6% 

Măsura 1.1   379.513.279 285.868.434 24,9% 

Măsura 3.1   259.072.565 195.418.480 17,0% 

Măsura 3.4  84.220.533 63.255.547 5,5% 

Măsura 3.5   74.451.007 55.838.255 4,9% 

Măsura 1.2   37.791.593 28.343.695 2,5% 

Măsura 4.1  3.949.239 2.961.929 0,3% 

Măsura 3.3  1.849.504 1.387.128 0,1% 

Măsura 4.2   1.441.406 1.153.125 0,1% 

Măsura 3.2   1.000.000 750.000 0,1% 

Total 1.521.449.565 1.159.785.692 100 

Sursa: Raportul final privind punerea în aplicare a Programului SAPARD în România, iunie 2010 

Dupa cum se observa,  primele trei măsuri (2.1/1.1/3.1), totalizează aproape 87% din fondurile 
SAPARD România, aceasta elevata concentrare a resurselor fiind deja definita în stadiul de 
programare. Decizia de a nu distribui resursele avute la dispozitie intr-o multitudine de initiative şi-a 
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găsit originea şi coerenţa în analiza de context, definită în stadiul ex-ante unde s-a prezentat 
această întârziere structurală în ceea ce priveşte sistemul infrastructural şi competitivitatea 
sectorului agroalimentar românesc. 

Aşadar, Programul SAPARD, în raport cu un context caracterizat de o multitudine de necesităţi şi 
cerinţe prioritare, a răspuns cu intervenţii îndreptate spre anumite probleme majore: 

  infrastructura rurală şi crearea de servicii  pentru populaţie; 

  competitivitatea sectorului agro-industrial; 

  productivitatea întreprinderilor agricole. 

În plus, concentrarea crescută pe aceste măsuri a reprezentat şi garanţia posibilităţii de a obţine 
rezultate semnificative, aceasta fiind tocmai tema dominantă a Programului, şi într-adevăr  logica 
de concentrare a funcţionat, afirmându-se şi în decursul anilor şi prin intermediul aprobării  
diferitelor planuri financiare. 

Confruntându-se cu alocarea financiară prevăzută pentru întreaga perioadă 2000-2006, Programul 
(situaţie la 31 decembrie 2009), a angajat resurse în valoare de aproximativ 1.354.929.000 de 
euro, care corespund la 89,06% din totalul bugetului. În termeni relativi, cu excepţia Măsurilor 3.2 
şi 3.3 care au angajat resurse sub 10%, restul Măsurilor au înregistrat valori ale resurselor alocate 
peste 75%. În termeni absoluţi însă, măsurile 1.1, 2.1, 3.1 şi 3.4 au absorbit cea mai mare pondere 
din totalul resurselor angajate, înregistrând angajamente respectiv de  24,90% (măsura 1.1), de 
45.69% (măsura 2.1), de 17,01% (Măsura 3.1) şi de 4.93% (Măsura 3.4) din totalul resurselor 
alocate. 
 

Graficul : Cota de angajamente asumate în ceea ce priveşte Măsurile Programului şi estimare procentuală 

 
 

Sursa: Raportul final privind punerea în aplicare a Programului SAPARD în România, iunie 2010 
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5.4.3 Cheltuielile efectuate  

Plăţile efectuate în cadrul Programului s-au ridicat la 1.348.015 milioane euro, absorbind  88,60% 
din totalul fondurilor puse la dispoziţie în perioada 2000-2009. 

Aşa cum se observă în graficul de mai jos, procentul de absorbţie a fondurilor sau a plăţilor 
efectuate în ceea ce priveşte Măsurile Programului  pe parcursul întregii perioade de programare, 
se demonstrează în mod clar eficienţa cheltuielilor întregului Program şi o buna desfăşurare a 
măsurilor pe care România a încercat să-şi concentreze acţiunea strategică. De fapt, măsurile 1.1, 
2.1, 3.1 şi 3.4, care au avut un buget mai mare iniţial, au înregistrat cea mai bună performanţă de 
implementare financiară; în paralel, în cadrul Măsurii 4.2  Asistenţă tehnică s-au plătit 98,79% din 
totalul resurselor avute la dispoziţie, ceea ce reprezintă o informaţie importantă asupra asigurării 
eficienţei şi eficacităţii  punerii în aplicare a Programului. 

Graficul  : Procentul plăţilor în raport cu planul de finanţare/ Măsura şi Axe 31.12.2009 

 

Sursa: Sistemul de monitorizare SAPARD 
 

Din nou, prin prisma analizei de evoluţie financiară este util să  se observe distribuirea plăţilor din 
resursele alocate prin intermediul liniei bugetare pentru proiectele definite „calamitate” ca urmare a 
inundaţiilor  ce s-au produs în  perioada aprilie-septembrie 2005.  România a beneficiat în cadrul  
Programului SAPARD de resurse co-finanţate de Uniunea Europeană într-o formă diferită (85% în 
loc de 75%) comparativ cu restul resurselor Programului. Totalul resurselor alocate se ridică la 
peste 186 M €. Aşa cum se poate evidenţia însă în graficul următor efectuarea cheltuielilor pe 
această ulterioară linie de finanţare nu a fost la fel de eficientă ca şi pentru întregul program.  
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Graficul - Plăţi pentru proiecte „calamitate” 

 

Sursa: Sistemul de monitorizare SAPARD 
Mai exact la 31/12/2009 pentru cele 4 Măsuri "calamitate” fondurile alocate erau de  70.548.834 de 
euro, ceea ce corespunde la 37,9% din cheltuiala planificată la început, pentru aceasta finanţare 
suplimentară. Majoritatea întârzierilor au fost înregistrate tocmai pe Măsura 2.1 care a primit marea 
majoritate a resurselor alocate ( peste 160 M€). În concluzie, o analiză a evoluţiei sistemului de 
cheltuieli publice, a angajamentelor şi a plăţilor subliniază strategia Autorităţii de Management 
pentru punerea în aplicare corespunzătoare a  Programului. 

Graficul - Evoluţia cheltuielilor, angajamentelor şi plăţilor / an 
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Sursa: Sistemul de monitorizare SAPARD 
* valoarea proiectelor aprobate în anul 2008 este 216.864 euro, însă din cauza scării din axa verticală 
valoarea rezultă foarte aproape de axa orizontală.  

În esenţă, graficul de mai sus arată cele trei fluxuri care definesc sistemul de monitorizare 
financiară a Programului SAPARD. 

Dacă planul financiar, aşa cum era de aşteptat s-a desfăşurat într-un mod aproape constant şi a 
avut o distribuţie mai mult sau mai puţin egală în decursul celor 6 ani de implementare (cu 
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aproximativ 200 de milioane € pe an), realizarea plăţilor, şi mai ales a angajamentelor asumate a 
prezentat puternice accelerări şi întârzieri.  

De fapt, în anul 2004 au fost aprobate proiecte în valoare de circa 550 mil. €, aceasta 
reprezentând aproximativ o treime din bugetul întregului Program, accentuând astfel capacitatea 
foarte bună de gestionare din partea Autorităţii de Management. De asemenea, un alt an 
semnificativ a fost anul 2006, atunci când Autoritatea de Management a aprobat finanţări 
beneficiarilor finali de aproximativ 370 milioane de euro36.  

De asemenea, de remarcat că plăţile sporesc mult în anul 2004, care ar putea fi de fapt considerat 
anul de debut al Programului, pentru a rămâne constante în anii 2005 şi 2006 cu o cheltuială puţin 
peste 200 de milioane €, şi se ajunge în anul 2007, an în care au fost plătite peste 330 de milioane 
€ pentru proiectele finanţate, aceasta şi pentru intrarea în acţiune a Agenţiei de Plăţi închizându-se 
apoi cu soldurilor proiectelor până la 31/12/2009. 

Din nou se observă performanţa Autorităţii de Management, de a coordona fluxul financiar, în 
ciuda întârzierilor acumulate, aceasta reuşind cu succes să coordoneze fluxurile financiare şi să 
plătească aproximativ 90% din resursele alocate de către Uniunea Europeană. 

Ultima analiză ia în considerare distribuţia pe regiuni a plăţilor aferente Programului SAPARD. 
Acest tip de analiză doreşte să evidenţieze capacitatea Programului SAPARD de redistribuire a 
resurselor pe teritoriul României, însă pentru o analiză mai detaliată a resurselor pe regiuni în 
favoarea fiecărei măsuri se trimite la fişele Măsurilor ataşate acestui Raport, unde se prezintă un 
rezumat al bugetului general distribuit pe cele 8 regiuni din România. 

Harta- Plăţile SAPARD/ Regiune 

 

Sursa: Elaborat de Evaluator 

Legenda: 

 

                                                            

36 S-au menţionat anii 2004 şi 2006 ca fiind cei mai semnificativi din punctul de vedere a valorii proiectelor 
contractate. 

 3%  10%  14%  18%  e 20% 
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Se poate evidenţia că regiunile Nord Est şi Sud Muntenia au primit cele mai multe resurse 
SAPARD în perioada 2000-2009, cu valori ce depăşesc în mod semnificativ  200 M €. Respectiv, 
pentru regiunile Nord Est şi Sud Muntenia, din totalul cheltuielilor efectuate în cadrul SAPARD, 
60% şi 49% s-au datorat investiţiilor realizate prin intermediul Măsurii 2.1, privind infrastructura 
rurală. 

Urmează Regiunile Sud Est şi Centru care au primit între 13% şi 15% din resursele totale ale 
Programului, fiind regiuni cu o capacitate de producţie şi de prelucrare a produselor agricole 
importantă cheltuind, 26% respectiv 32% din fondurile totale primite pentru Măsura 1.1 si anume 
pentru îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agro-industrial.  

Ulterior regiunile Sud Vest Oltenia, Vest, şi Nord Vest, care au primit aproximativ 120 de milioane 
fiecare în aceeaşi perioadă de programare şi ultima Regiunea Bucureşti – Ilfov , care a beneficiat 
de fonduri SAPARD de numai 38 milioane €, destinate în principal, peste 63%, pentru investiţiile în 
sectorul  agroindustrial prin Măsura 1.1 

Un alt aspect relevant este împărţirea resurselor destinate proiectelor „calamitate” pentru  fiecare 
regiune, distribuţie ce se poate observa în harta următoare: 
 
 

Harta Plăţile SAPARD proiecte „calamitate”/ Regiune 
 

 

Sursa: Elaborat de Evaluator 

Legenda: 

 3%   8%   tra 13% e 15%   Tra  17% e 18% 

 

Se observă o concentrare a cheltuielilor în regiunile 1, 4, 3, cele mai afectate de inundaţiile din 
2005 
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5.4.4 Eficienţa financiară 

Analiza eficienţei cheltuielii ţine de evaluarea modalităţii folosirii resurselor programate şi stabilirii 
tipologiei de costuri unitare ce sunt susţinute pentru a atinge realizările, rezultatele şi impacturile 
prevăzute. Deci pentru o corectă şi detaliată analiză a acestor aspecte se trimite la capitolul 6 din 
acest Raport unde sunt descrise în detaliu răspunsurile definitive la Întrebările Comune de 
Evaluare. 

În acest paragraf însă au fost analizate costurile unitare pentru fiecare proiect realizat făcând o 
comparaţie între cheltuiala unitară prevăzută în stadiul de programare şi cheltuiala efectiv susţinută 
în medie pentru fiecare iniţiativă.  

Graficul  cheltuielilor unitare pentru proiecte, valori target şi valori ex-post 

 

Se observă cum costurile unitare pentru fiecare iniţiativă sunt destul de diverse, cele previzionate 
şi cele efectiv susţinute. Aceasta s-a putut întâmpla tocmai ca urmare  a concentrării cheltuielii: au 
fost finanţate un număr redus de iniţiative cu o valoare financiara mai mare comparativ cu ceea ce 
se previzionase în stadiul de programare. 

Excluzând Măsura 2.1 care de fapt a avut costuri unitare mai mici decât erau prevăzute, cu cca 
25% pentru fiecare proiect, pentru toate celelalte măsuri costurile unitare pentru fiecare iniţiativă au 
fost în mod decisiv superioare şi în medie pentru proiectele SAPARD costurile unitare au fost de 
aproximativ 400% mai mari faţă de ceea ce fusese definit în stadiu de programare. 

În cele din urmă, în ceea ce priveşte progresul fizic/ procedural, se trimite la analiza indicatorilor de 
performanţă şi rezultat  enumeraţi în fişele fiecărei Măsuri ataşate.  
Mai jos, se detaliază numărul de cereri de finanţare aprobate în raport cu cererile previzionate de 
Agenţia de Plăţi. 
 

Tabel Proiecte  finalizate. 31.12.2009 

Masura Nr proiecte finalizate* Nr proiecte target Capacitate de realizare 

 A b a/b 

Măsura 1.1 450 1.900 23,7% 
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Masura Nr proiecte finalizate* Nr proiecte target Capacitate de realizare 

Măsura 1.2 19 20 95,0% 

Măsura 2.1 843 724 116,4% 

Măsura 3.1 1.916 11.000 17,4% 

Măsura 3.2 0 700 0,0% 

Măsura 3.3 0 600 0,0% 

Măsura 3.4 1.018 7.150 14,52% 

Măsura 3.5 113 2.400 4,7% 

Măsura 4.1 5 305*  2% 

Măsura 4.2 10 n.d. n.d. 

Total 4.374 24.799 17,63% 

*sursa: tabele de monitorizare anexa 5 

  

Se observă în mod clar concentrarea ulterioară a resurselor în beneficiul doar a câtorva categorii 
de beneficiari pentru toate Măsurile SAPARD, cu excepţia Măsurii 2.1 care a reuşit să finanţeze 
proiecte pentru un număr mai mare de autorităţi locale decât se aştepta în faza de debut al 
iniţiativei. Pentru toate celelalte măsuri a fost acoperită doar aproximativ 18% din capacitatea de 
contractare. Acest aspect demonstrează cum, în faza de implementare a Programului s-a optat 
pentru iniţiative mai mari, cu o mai mare capacitate de absorbţie a cheltuielilor. Aşa cum s-a mai 
remarcat, dinamica de concentrare a  resurselor, comparativ cu ceea ce fusese stabilit în faza de 
programare, a reprezentat fenomenul dominant şi în ceea ce priveşte progresul fizic de 
implementare a proiectelor. Totuşi, acest lucru nu a limitat atingerea anumitor rezultate sau 
impacturi, care fără nici un dubiu au fost mai mult decât pozitive. De fapt, în implementarea 
Programului, s-a ales promovarea proiectelor reprezentative care apoi au avut un rol de pârghie 
asupra economiei din zonele implicate.  

În concluzie, Programul SAPARD a concentrat cheltuiala pe un număr mai mic de proiecte, în 
comparaţie cu ceea ce fusese previzionat, dar care au avut o capacitate de generare a efectelor 
directe şi indirecte pozitive atât în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă cât şi a calităţii vieţii 
populaţiei din mediul rural. 

 

5.4.5 Progresul financiar 

În încheierea acestui subcapitol, Evaluatorul consideră că este util a se prezenta  un tabel de 
sinteză a desfăşurării financiare a iniţiativei. 

Tabelul următor evidenţiază câţiva indici de sinteză pentru evaluarea sistemului financiar creat de 
Autoritatea de Gestiune în perioada de implementare a Programului pentru fiecare Măsură de 
referinţă. Tabelul astfel propus se doreşte a fi un instrument de sinteză şi analiză, un rezumat al 
indicatorilor de progres financiar şi poate ajuta, într-o formă generală,  la înţelegerea gradului de 
realizare ale diverselor Măsuri SAPARD România 2000-2008 
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Mai detaliat, cei două indicatori elaboraţi de Evaluator sunt după cum urmează: 

a) Capacitatea de planificare, care reprezintă raportul dintre angajamentele realizate 
de către Autoritatea de Gestiune şi Planul Financiar exprimat în valoare procentuală 
(%); 

b) Capacitatea de execuţie (implementare), dată de raportul dintre plaţi la 
31/12/2009 şi Planul Financiar SAPARD, exprimat în valoare procentuală (%).   

Tabel: Indici de progres financiar SAPARD – România 31.12.2009 

Măsura 
Capacitate de 

planificare 
Capacitate de 
implementare 

  a b 

Măsura  1.1 Prelucrarea şi marketingul produselor 
agricole şi piscicole 88,9% 92,5% 
calamitate 49,1% 47,5% 
necalamitate 90,2% 94,0% 

Măsura 1.2 Îmbunătăţirea structurilor în vederea 
realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, 
pentru calitatea produselor alimentare şi pentru 
protecţia consumatorilor 89,2 77,7% 
Axe 1. Îmbunătăţirea accesului la pieţe şi 
competitivitatea produselor agricole prelucrate  88,9% 91,2% 
Măsura 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale 91,3% 88,5% 
calamitate 36% 35,0% 
Necalamitate* 109% 105,3% 
Axe 2. Îmbunătăţirea infrastructurilor de dezvoltare 
rurală şi agricultură  91,3% 88,5% 
Măsura 3.1 Investiţii în exploataţiile agricole 89,0% 91,4% 
calamitate 64,0% 67,5% 
necalamitate 90,1% 92,5% 
Măsura 3.2 Constituirea grupurilor de producător 7,5% 5,7% 
Măsura 3.3 Metode agricole de producţie destinate să 
protejeze mediul şi să menţină peisajul rural 0,77% 10,3% 
Măsura 3.4 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 
economice care generează activităţi multiple şi venituri 
alternative 79,3% 81,0% 
calamitate 49,9% 49,3% 
necalamitate 79,6% 81,3% 
Measure 3.5 Silvicultură 84,7% 77,4% 
Axe 3.  Dezvoltarea economiei rurale  86,0% 86,3% 
Măsura 4.1 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale 73,5% 76,7% 
Măsura 4.2 Asistenţă tehnică  95,4% 98,8% 
Axe 4.  Dezvoltarea resurselor umane  79,3% 82,6% 

TOTAL  89,1% 88,6% 
* a se vedea explicaţiile furnizate în secţiunea narativă. 

În esenţă se poate afirma că a fost confirmată buna capacitate de planificare a Programului, unde 
89,1% dintre resurse au fost alocate faţă de proiectele aprobate; ţinând cont de întârzierea 
temporală a implementării efective a SAPARD, care aşa cum se poate observa în paragraful 
precedent, a început de fapt în anul 2004, acesta este fără dubiu un rezultat optim atins din punctul 
de vedere a capacităţii de planificare şi alocare a resurselor avute la dispoziţie. Desigur, restul de 
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10% din resursele puse la dispoziţie de Uniunea Europeană nu au fost folosite şi aceasta nu s-a 
întâmplat din lipsa nevoilor, şi deci a potenţialei cereri, ci mai degrabă pentru că anumite Măsuri 
(de ex. 3.2 si 3.3) au avut întârzieri mari care nu au putut fi compensate de către “supra-cererea” – 
“overbooking”  altor Măsuri ( de ex. Măsura 2.1). 

Capacitatea de implementare a fost fără îndoială bună, ridicându-se la 88,6% şi demonstrând o 
performanţă optimă a eficacităţii financiare a planului. Şi în acest caz este valid ceea ce a fost deja 
menţionat, în privinţa bunei organizări care, în special, în ultimii ani de gestionare a Programului a 
fost oferită de Autoritatea de Management. 

Mai precis analiza indicilor astfel elaboraţi de către Evaluator pentru fiecare măsură, evidenţiază 
anumite fenomene eterogene: 

În ceea ce priveşte capacitatea de planificare Măsurile pot fi împărţite în trei grupe: 

1. În jurul valorii de  90%: Măsurile 1.1 / 1.2 / 2.1 / 3.1 / 4.2; 
2. Între 70% şi 85%:  Măsurile 3.4 / 3.5 / 4.1; 
3. Mai puţin de 60%: Măsurile 3.2 si 3.3 

O notă separată trebuie precizată pentru resursele ce se bazează pe linia de finanţare relativă la 
proiectele “calamitate” care au înregistrat progrese limitate, transversal pe tot Programul şi de fapt 
au limitat progresul cheltuielilor pentru întregul SAPARD. 

Totodată, în ceea ce priveşte indicele relativ la capacitatea de execuţie (implementare) şi deci la 
eficienta cheltuielilor, se remarcă cum pot fi şi in acest caz identificate cel puţin trei grupe de 
Măsuri: 

1) În jurul valorii de  90%: Măsurile 1.1  / 2.1 / 3.1 / 4.2; 
2) Între 70% şi 85%:  Măsurile 1.2 / 3.4 / 3.5 / 4.1; 
3) Mai puţin de 60%: Măsurile 3.2 si 3.3 

Tendinţa acestui indice este prin urmare paralel cu analiza capacităţii de planificare, sau, altfel 
spus, cheltuielile au fost în concordanţă cu angajamentele realizate, cu excepţia Măsurii 1.2 unde 
în raport cu angajamentul asumat s-au pierdut resurse in plăţi. În schimb însă, Măsura 2.1 “ ne 
calamităţi” înregistrează o valoare anormală, de 105% datorată variaţiei cursului de schimb de-a 
lungul anilor, ţinând cont ca aceasta a fost de fapt una dintre primele măsuri care s-au 
implementat. Situaţia problematică ce a fost mentionată deja de mai multe ori, de către Evaluator, 
a fost aceea a progresului cheltuielilor pentru Măsurile 3.2 şi 3.3 care, pe lângă faptul că nu au 
avut nici un proiect finalizat, ceea ce se poate explica din faptul că beneficiarii au preferat să 
renunţe la finanţarea SAPARD în favoarea noului PNDR 2007-2013, au înregistrat progrese 
financiare sub 10%. 

 

5.5. Lecţii învăţate şi bugetul real 
 

5.5.1 Lecţiile învăţate  

O importanta modificare cu efecte pozitive in managementul si monitorizarea Programului 
SAPARD a constat in mutarea Autoritatii de Management pentru Programul SAPARD din cadrul 
Ministerului Integrarii Europene la Ministerul Finantelor Publice, iar ulterior la Ministerul Agriculturii, 
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Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si in reorganizarea Agenţiei SAPARD în Agentia de Plati 
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit . 
APDRP (Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit) a avut un rol important in 
promovarea proiectului in randul potentialilor beneficiari. Au avut loc peste 50 interviuri în emisiuni 
şi reviste de specialitate, au fost distribuite pentru Măsurile de investiţii 1.1 şi 2.1 aproximativ 2.000 
afişe, 500 seturi de şapte pliante în limba română şi 150 seturi de pliante în limba engleză, circa 
2.700 de ghiduri. 
Pentru susţinerea promovării Programului SAPARD şi, astfel, pentru asigurarea egalităţii de şanse 
în accesarea fondurilor europene, s-a acordat o atenţie deosebită participării în cadrul diferitelor 
manifestări (seminarii, simpozioane, târguri, sesiuni ştiinţifice). 
Actiuni pozitive in sprijinul promovării pentru accesarea fondurilor si sprijinirea implementării: 

- Infiintarea InfoCentrelor SAPARD 
- Caravana 
- Activitati de consultanta si informare 
- Campania mass-media (productia de pliante si afise, productia brosurii, productia de 

alte materiale promotionale, realizarea Ghidurilor Solicitantului) 
Cele mai importante activitati in acest sens au fost seminariile de informare şi perfecţionare 
profesională în vederea accesării fondurilor europene organizate la nivel naţional cu autorităţile 
publice locale. În aceeaşi măsură, reprezentanţii APDRP au participat şi la Consfătuirile naţionale 
cu privire la posibilităţile de finanţare SAPARD, organizate de Prefecturi şi Consilii Judeţene. 
Implicarea autorităţilor locale şi a structurilor instituţiilor publice centrale din teritoriu în 
implementarea Programului: 
Pentru îndeplinirea obiectivelor Programului şi asigurarea unei informări eficiente a potenţialilor 
beneficiari un rol determinant l-au avut autorităţile locale şi structurile descentralizate ale instituţiilor 
publice centrale implicate în implementarea Programului. Astfel, pentru asigurarea transparenţei 
instituţionale între organismele centrale şi cele locale şi/sau regionale au fost intensificate acţiunile 
autorităţilor de la nivel central şi din teritoriu, existând o preocupare permanentă pentru 
eficientizarea comunicării instituţionale cu publicul ţintă al Programului. 
Prefecturile, consiliile locale, primăriile din localităţile rurale, pe de-o parte, şi Birourile Regionale 
de Implementare a Programului SAPARD, Direcţiile pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din 
subordinea MAPDR, precum şi Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricolă, pe de altă parte, şi-au 
intensificat, activităţile de informare şi sprijinire a potenţialilor beneficiari ai Programului. 
Din experienta Programului SAPARD, se evidentieaza importanta preluarii riscului prin intermediul 
operatiunilor de inginerie financiara, eliminarea restrictiilor identificate drept cauze limitative pentru 
absorbtia fondurilor, precum si necesitatea punerii la dispozitia beneficiarilor a unor facilitati de 
cofinantare, in implementarea urmatoarelor programe de dezvoltare rurala. 
Ca urmare a implementării Programului SAPARD s-a constatat necesitatea structurarii informatiilor 
si existenta unei abordări coerenta la nivelul întregii tari.  
In vederea imbunatatirii urmatoarelor programe, un factor important este dezvoltarea 
competentelor specifice ale expertilor judeteni in privinta imbunatatirii contactului cu 
beneficiarii/potentialii beneficiari, precum si oferirea de consultanta privind oportunitatile 
Programului in contextul dezvoltării mediului de agri-business la nivel de judet, national si 
european. 
Având in vedere faptul ca un aspect cheie al următoarelor programe il reprezintă problematica 
cofinantarii private, este recomandata continuarea masurilor ce au determinat cresterea absorbtiei 
fondurilor comunitare.  
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5.5.2 Instrumente de sprijin in implementarea Progamului SAPARD considerate bune 
practici 

 

PROGRAMUL “FERMIERUL” 

Pentru ca sectorul agricol sa devina atractiv pentru institutiile de credit si pentru a elimina 
inconvenientele apărute datorita lipsei cofinantarii private ce trebuia asigurata de potentialii 
beneficiari ai fondurilor diferitelor Programe de dezvoltare, (aproximativ 80-85% dintre potentialii 
beneficiari nu dispuneau de aportul propriu), precum si pentru a asigura premisele finantarii prin 
creditarea investitiilor din agricultura a fost initiat Programul Fermierul. 
“Programului Fermierul”, veriga intermediara intre programele de pre-aderare si realizarea 
proiectelor de investitii conform acestora, a fost instrumentul financiar care pune la dispozitia 
beneficiarilor fondurilor de pre-aderare, cofinantarea absolut necesara in absorbtia acestora, 
intrucat contributia publica nerambursabila din fonduri europene este acordata numai după 
finalizarea etapelor proiectului stabilite prin contractul de finantare, caz in care, beneficiarul a 
trebuit sa dispuna de sumele necesare realizării acestora. 
Programul Fermierul a avut in vedere urmatoarele: 

a) Accelerarea absorbtiei fondurilor de pre-aderare europene, oferind instrumente de 
prefinantare si cofinantare capabile sa elimine discriminarea existenta intre investitorii capitalizati si 
cei incepatori sau fara resurse financiare proprii, accesul la fondurile europene fiind permis practic 
tuturor investitorilor care respecta normele si reglementarile nationale si europene. Sumele au fost 
destinate pentru a fi accesate si derulate in vederea creditarii investitiilor in agricultura, atat pentru 
cofinantarea proiectelor SAPARD cat si pentru realizarea de investitii directe, care nu sunt eligibile 
in cadrul Programului SAPARD. 

b) Necesitatea transformarii unui numar cat mai mare de gospodarii, aflate in zona 
agriculturii de subzistenta, in ferme familiale cu caracter comercial. Programul s-a adresat, 
îndeosebi, celor aflaţi in mediul rural care doreau sa-si organizeze o ferma agricola de un anumit 
profil, condusa si administrata nemijlocit de catre proprietar, împreună cu membrii familiei. Prin 
acordarea de granturi, după rambursarea creditelor s-au oferit de asemenea si investitiilor 
neeligibile pentru SAPARD facilitati similare celor eligibile, pentru a forta modernizarea agriculturii 
si spaţiului rural romanesc. 

c) Preluarea riscului de către fondurile de garantare. 
A fost infiintat la dispoziţia Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale „Fondul pentru 

creditarea investitiilor in agricultura, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati neagricole“ 
conform Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, 
silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole.  

Fondul a fost utilizat pentru: 
 acordarea de credite beneficiarilor;  
 acoperirea costurilor întocmirii documentatiilor tehnico-economice pentru acordarea creditelor; 
 acordarea de granturi, calculate ca procent din valoarea creditelor acordate beneficiarilor de 

credite; 
 Fondul poate fi folosit si in completarea sumelor necesare cofinanţării proiectelor de investiţii 

finantate din fonduri nerambursabile in cadrul unor programe comunitare sau in completarea 
creditelor acordate de institutiile de credit din surse proprii. 

Utilizarea sumelor din fond a permis practic accesarea si derularea fondurilor comunitare si 
naţionale, atât acelor de pre-aderare cat si post-aderare, Programul Fermierul a constituit 
principalul instrument pentru cresterea absorbţiei fondurilor SAPARD. 
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Rezultate concrete, băncile selectate, perspective. 
In 2006 si 2007 s-a parcurs prima parte a programului, cofinantarea proiectelor SAPARD depuse 
pana la 31.07.2006 data limita de depunere (Au fost depuse foarte multe proiecte, sumele alocate 
din Fonduri europene au fost insuficiente si prin OUG 74/2006 s-a reglementat finantarea 
contribuţiei nerambursabile de la Bugetul de stat – SAPARD-ul romanesc) si o componenta de 
creditare a investiţiilor directe (neeligibile prin Programul SAPARD) achizitii de tractoare agricole 
noi, maşini si echipamente agricole, material biologic pentru o populare a fermelor. Au fost alocate 
de Bugetul de stat 651 milioane lei, s-au contractat 98,75% din fondurile alocate, cu plata efectiva 
pe parcursul anilor 2006, 2007, 2008. Băncile selectate au fost BCR; BRD; CARPATICA SIBIU; 
CEC BANK. 
Având in vedere ca Programul Fermierul a fost un succes, in anul 2008, Guvernul a decis alocarea 
prin MAPDR a 760 milioane lei pentru cofinanţarea proiectelor depuse prin PNDR, continuându-se 
si imbunatatindu-se astfel prin Programul Fermierul 2, care si-a extins aplicabilitatea pana la finele 
anului 2009. Băncile selectate pentru derularea acestei sume au fost: BCR; BRD; CEC BANK; 
CARPATICA SIBIU; BANCPOST; RAIFFEISEN BANK. 

 
Concluzii 
Pentru prima data a fost creat in Romania după 1989 un instrument financiar care sa ofere 
posibilitatea reala de a realiza o investiţie in domeniul agricol oricărui beneficiar care doreste intr-
adevar sa-si desfasoare activitatea in acest domeniu.  
A oferit de asemenea posibilitatea modernizării exploatatiilor agricole, implementarea de tehnologii 
noi, performante, a permis pentru prima data realizarea unei strategii coerente de modernizare a 
spatiului rural, a crescut gradul de exigenta a selectiei proiectelor SAPARD si PNDR, a contribuit 
decisiv in 2006 la absorbtia Fondurilor SAPARD, a familiarizat sistemul bancar romanesc cu 
problematica finantarii prin credite a investitiilor in agricultura, bancile participante la acest program 
au acordat, in plina criza economica, credite din fondurile proprii pentru beneficiarii proiectelor 
depuse prin PNDR care nu au putut aplica pentru Fermierul (fermierul nu poate fi accesat decat o 
singura data), si pentru alte proiecte de investitii in spatiul rural, in conditii mai avantajoase decat 
alte banci.  
Sunt de remarcat pe langa efectele directe, efectele subtile pe termen lung ale acestui program 
care a generat modernizarea sau construirea a peste 1500 de proiecte de investitii si a influentat 
decisiv realizarea altor câteva mii.  
Dintre aceste efecte, cele cu impact social sunt de amintit. Astfel crearea de locuri de munca, 
necesitatea utilizării resurselor la un nivel tehnologic ridicat dat de implementarea proiectului, 
determinarea acelor investitori persoane fizice sa se autorizeze pentru a putea desfasura 
activităţile comerciale rezultate prin exploatarea obiectivelor de investiţtii, incurajarea asocierii 
grupurilor de producători, orientarea producţiei vegetale sau animale pentru realizarea unor 
obiective strategice (spre producţia de carne, bovine, ovine), dezvoltarea ramurilor auxiliare 
sectoarelor din agricultura, disponibila si pentru alte activitati (turism, prelucrarea produselor 
agricole etc.) si nu in ultimul rând schimbarea mentalitatii in privinta sprijinului pe care producatorii 
agricoli il au din partea statului si dezvoltarea spiritului antreprenorial.  
 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR DIN 

CADRUL PROGRAMULUI SAPARD 

 
In scopul garantarii instrumentelor financiare pe care institutiile de credit le pun la dispozitie 
producatorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole si, dupa caz, autoritatilor publice locale, 
pentru asigurarea cofinantarii proiectelor realizate din fonduri SAPARD se constituie, prin Legea 
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nr. 218 din 05/07/2005, la dispozitia Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Fondul 
de garantare a creditelor pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. 
MAPDR aloca Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. si Fondului National de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., sume din Fondul de garantare a creditelor 
pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD, in scopul acordarii de garantii 
institutiilor de credit. 
Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare sunt: 
a) societati comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata; 
b) asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de 
asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004; 
c) persoane fizice autorizate si asociatii de fermieri, constituite conform legii. 

 
 

 

5.5.3 CAZURI DE SUCCES SAPARD 

Firme care si-au crescut considerabil cifrele de afaceri prin intermediul accesarii Programului 
SAPARD 
 
S.C. UNIVERSAL S.A.  
 
Societatea Universal din Zalau a realizat prin aceasta finantare o productie cu 410 tone mai mare 
comparativ cu anul anterior, realizându-se in medie 4 tone de produse pe zi.De asemenea, 
investitia realizata prin fondurile SAPARD a creat 40 de noi locuri de munca in localitatea Criseni, 
judetul Sălaj, unde se găsesc facilitatile de productie. 
Pentru realizarea proiectului Agentia SAPARD a declarat ca si cheltuieli eligibile suma de 817.087 
euro, astfel sprijinul financiar al Programului SAPARD fiind de 408.543 euro. Societatea a dispus 
de 186.301 euro fonduri proprii dar a apelat si la o linie de credit in valoare de 385.000 euro. 
Proiectul a vizat extinderea capacitatii de productie si modernizarea sectiei de preparate din carne. 
In acest scop s-au amenajat spatiile pentru preparate, s-a achizitionat o linie de monitorizare a 
fluxului tehnologic, masini de transport si un performant utilaj de taiat carne congelata. 
S-a intentionat desfacerea produselor doar pe piata interna, atat in mod direct prin distributie 
locala, cat si indirect pe piata nationala cu ajutorul firmelor de distributie. Segmentul tinta de 
consumatori a fost cel format din clienti cu putere medie de cumparare. De exemplu, pretul de 
productie al unui kilogram de salam crud uscat este de 17,6 lei, o cutie de 200 grame pateu de 
ficat costa 1 leu, iar o cutie de conserva din carne de vita costa 2,1 lei. 
Conducerea societatii a precizat ca din linia de credit contractata nu s-au folosit decat aproximativ 
250.000 euro, restul sumei disponibile nemaifiind necesara datorita cresterii progresive a cifrei de 
afaceri in urma implementarii proiectului. 
In ciuda complexitatii procedurii, societatea Universal Zalau a demarat dupa implementarea 
acestui proiect, un alt proiect de modernizare, bineinteles tot cu sprijin financiar SAPARD. 
 
 
S.C. ROCAVIOTI S.R.L. - ECO-succes pe SAPARD 
Cererea tot mai mare de legume de pe piata timisoreana si oportunitatea accesarii fondurilor 
derulate pe Programul SAPARD au determinat societatea comerciala ROCAVIOTI sa decida 
investitii in acest domeniu. Mai mult, aceasta societate a incercat, dar a si reusit, sa prevada 
cererea viitoare in acest domeniu, luand, in final, decizia de a produce legume in sistem ecologic. 
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Astfel, in iulie 2006, societatea a depus la sediul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit o cerere de finantare prin care a solicitat sprijin comunitar pentru "Constructie 
sera din structuri metalice uşoare in vederea practicării agriculturii ecologice si constructii anexe, in 
localitatea Uivar, judetul Timis". 
Zona in care este amplasata investitia, comuna Uivar, este deosebit de prielnica din punct de 
vedere al conditiilor climaterice in ceea ce priveste constructia din structuri metalice usoare a unei 
sere. 
Dar atractivitatea acestei investitii a fost sustinuta si de alte argumente favorabile, cum ar fi: 
reducerea suprafetelor destinate cultivarii legumelor la nivelul judetului Timis, dar si la nivelul 
întregii tari; absenta de pe piata a ofertei de legume produse in sistem ecologic; existenta pe piata 
a unor produse importate, comercializate la preturi ridicate, cu costuri mari determinate de 
transport, dar si de o calitate îndoielnică, in special in ceea ce priveste prospetimea legumelor; 
sustinerea investitiei in proportie de 50% prin fonduri nerambursabile de catre Programul 
SAPARD; cresterea profitului societatii ca urmare a desfasurarii activitatii productive in domeniul 
legumicol; sezonalitatea productiei legumicole si scăderea cantitatilor comercializate in perioadele 
de extrasezon. 
Acestea si altele au fost primele argumente care au stat la baza deciziei de a investi in acest 
domeniu de activitate. Investitorul, S.C. ROCAVIOTI S.R.L., prin proiect a construit o sera cu o 
suprafata de aproximativ 3.700 mp construiti, cu un singur nivel si dotata cu utilaje ce asigura 
automatizarea procesului de productie. Proiectul a presupus si constructia unui depozit de produse 
finite, in cadrul caruia se formeaza lotul comercial de desfacere a productiei finite de legume 
ecologice catre clientii societatii comerciale. Pentru realizarea conversiei la agricultura ecologica, 
operatorul a certificat activitatea productiva prin intermediul unei autoritati de certificare si control 
acreditata. Perioada de conversie a operatorului a durat aproximativ doi ani. 
Legumicultura ecologica este un mod de productie alternativ, bazat pe exploatarea rationala a 
naturii, având la baza un demers global, fondat pe un ansamblu de principii ce impun o perceptie 
serioasa asupra modului de productie, precum si observatii regulate asupra plantelor si a mediului 
lor. 
Proiectul a avut o valoare totala de 1.677.375 RON - 478.566 EUR, iar cheltuielile eligibile au 
insumat 1.259.851 RON (359.444 EUR). Beneficiarul a primit cofinantarea nerambursabila 
acordata de Programul SAPARD in valoare totala de 629.926 RON (179.722 EUR) din toate 
cheltuielile care au implicat constructia si dotarea completa a acestei sere. 
Recuperarea sumelor acordate prin ajutorul european a fost realizata in trei transe de plata, 
derulate pe perioada implementării. Aplicarea proiectului s-a derulat pe o perioada de doi ani de la 
momentul depunerii; astfel, lucrarile au fost finalizate in august 2008. 
Alegerea acestui mod de implementare a proiectului a avut in vedere asigurarea cat mai rapida a 
unor surse de venituri prin inceperea productiei. Practic, in luna septembrie 2008, solicitantul a 
plantat prima cultura de legume, si anume, tomate. Solicitantul a continuat cu un ciclu lung de 
cultivare a legumelor, deoarece el a montat centrala termica, asigurand incalzirea pe perioada rece 
a anului. In urma recoltarii primei productii de tomate, beneficiarul a obtinut o cantitate de 50 de 
tone de rosii. Acestea au fost comercializate, incasandu-se primele venituri ale societatii. Perioada 
de recuperare a investitiei a fost prognozata pentru opt ani. 
 
S.C. AGIL S.R.L. 
Societatea AGIL S.R.L. a fost infiintata in anul 1991, primul produs, inregistrat sub numele de 
“Pleskavita” fiind un sortiment de hamburger, adaptat la exigentele culinare ale banatenilor. In anul 
1992, numarul salariatilor AGIL era de 3, in anul 1996 numarul acestora a ajuns la 40, iar in 2010 a 
depasit cifra de 300 de angajati. Diverse sortimente de mezeluri traditionale de calitate superioara 
sunt disponibile in cele 30 de magazine AGIL. 
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Un pas extrem de important in dezvoltarea firmei a fost investitia de peste 250.000 de dolari din 
anul 1999, folositi pentru achizitionarea unor utilaje de inalta performanta in industria alimentara. 
Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, provocările unei piete in extindere, cu exigente 
sporite au marcat si activitatea AGIL. Necesitatea de a eficientiza procesul de productie si de a 
asigura cele mai inalte standarde de calitate au determinat elaborarea unui proiect SAPARD, in 
valoare de 4.6 milioane euro, care a permis constructia unei fabrici moderne, de tip “green – field“, 
in zona peri-urbana a Timisoarei. Fabrica noua, utilata cu cele mai performante utilaje de 
prelucrare a cărnii, finalizata in anul 2007, avand o capacitate de productie de 40 tone produse/zi, 
a permis obtinerea de produse calitativ superioare, compatibile cu exigentele impuse de UE. 
Produsele sunt obtinute in Sistemul de Magement Integrat Calitate - Mediu si Siguranta 
Alimentului, certificat conform ISO 9001, ISO 22000 si ISO 14001. 
Cererea de mezeluri este acoperita cu succes in urma implementarii proiectului SAPARD, care 
permite cresterea calitatii si diversificarea gamei sortimentale conform normelor UE. Societatea 
AGIL livrează produse in Timis, Arad, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Caras Severin, Mehedinti, 
Dolj, Arges, Sibiu, Brasov, Mures, Satu Mare, Maramures, Bacau, Prahova, Suceava, Bucuresti si 
Iasi. 
Cresterea capacitatii de productie si corelarea acesteia cu desfacerea a impus dotarea fabricii cu 
utilaje de ultima generatie si înnoirea parcului auto, proiect inceput in anul 2008 si finalizat in 
martie 2009, cu fonduri europene nerambursabile FEADR in valoare de 750.000 euro. Parcul auto 
este dotat conform celor mai inalte standarde pe care le impune transportul produselor de 
carmangerie. 
In prezent, in urma cresterii vânzărilor la produsele crud uscate si pentru continuitatea traditiei, 
compania AGIL, a initiat un nou proiect cu fonduri europene, FEADR in valoare de 2 milioane euro, 
in vedera extinderii cu spatii de procesare si depozitare care va fi finalizat in cursul acestui an. 
 
JUDETUL BIHOR 
 
Conform reprezentantilor Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit 
(OJPDRP) din judetul Bihor s-au depus in cadrul programului SAPARD 208 proiecte dintre care 
202 au fost contractate. Valoarea acestora insumeaza 256.613.345 lei. Dintre cele 202 proiecte 
contractate, 157 au fost cu finantare prin SAPARD-ul comunitar (193.909.489 lei). Proiectele 
respective sunt pe Măsura 1.1 – Imbunatatirea prelucrarii şi marketingul produselor agricole şi 
piscicole, Masura 2.1 – Dezvoltarea şi imbunatatirea infrastructurii rurale, Masura 3.1 – Investitii in 
exploatatiile agricole, Masura 3.4 – Dezvoltarea şi diversificarea activitatilor economice şi Masura 
3.5 – Silvicultura. 
 
ALTE CAZURI DE SUCCES 
 
Masura 1.1 "Imbunatatirea prelucrarii şi marketingului produselor agricole şi piscicole" 
Submasura Cereale 
 Modernizarea morii de porumb SC LUJERUL SA Bucureşti prin refacerea constructiei şi 

extinderea capacitatii. Buget total: 1.408.641,49 euro, din care finantare SAPARD: 
704.320,74 euro. 

 Modernizarea depozitelor de cereale din Timişoara, Jebel şi Sannicolaul-Mare prin achizitii 
de mijloace noi specializate de transport, utilaje pentru imbunatatirea receptiei calitative şi 
cantitative şi dotări pentru laboratoare. Buget total: 745.700,00 euro, din care finantare 
SAPARD: 372.850,00 euro. 
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 Modernizare capacitate de depozitare a punctului de lucru pentru fabricarea nutreturilor 
combinate in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov.  Buget total: 100.000,00 euro, din care 
finantare SAPARD: 30.000,00 euro 

 Modernizarea şi retehnologizarea procesării primare a cerealelor la moara Constanta 
(Dobrogea Grup SA, jud. Constanta) Buget total: 2.574.600,00 euro, din care finantare 
SAPARD: 1.287.300,00 euro 

 Retehnologizare moara de grau la SC PAMBAC SA BACAU, judetul Bacau.  Buget total: 
1.999.944,00 euro, din care finantare SAPARD: 599.983,00 euro 

 
Submasura Oleaginoase 
 Modernizarea fluxului tehnologic şi extinderea capacitatii de productie la fabrica de ulei SC 

AGRICOVER SA Buzau. Buget total: 1.999.953,75 euro, din care finantare SAPARD: 
599.986,11 euro 

 
Masura 3.1 "Investitii in exploatatii agricole" Submasura Culturi de camp 
 Achizitia unei combine agricole pentru ferma de productie vegetala a SC SIC PAN SRL, in 

comuna Unirea, jud Dolj. Buget total: 150.506,00 euro, din care finantare SAPARD: 
75.253,00 euro 

 Achizitie combina - culturi de camp, comuna Turcoaia, judetul Tulcea. Buget total: 
193.380,00 euro, din care finantare SAPARD: 96.690,00 euro 

 Modernizarea exploatatiei agricole SC Agripina Prosper Impex S.R.L., in Comuna 
Izvoarele, Judetul Giurgiu. Buget total: 142.778,00 euro, din care finantare SAPARD: 
71.389,00 euro 

 Achizitie de maşini şi utilaje agricole pentru cultura de camp, comuna Valea Seaca, jud.Iaşi. 
Buget total: 193.700,00 euro, din care finantare SAPARD: 96.850,00 euro 

 Modernizare ferme de productie vegetala - culturi de camp prin achizitie instalatii de irigat in 
comuna Marzaneşti, sat Cernetu (jud. Teleorman). Buget total: 125.260,00 euro, din care 
finantare SAPARD: 62.630,00 euro 
 

5.5.4 Concluzii  

Experientele din implementarea Programului SAPARD demonstreaza necesitatea punerii la 
dispozitia beneficiarilor a unor facilitati de cofinantare si preluarea riscului prin intermediul 
operatiunilor de inginerie financiara, precum si eliminarea restrictiilor identificate drept cauze 
limitative pntru absorbtia fondurilor.  
In acest scop, pentru noua perioada de programare sunt aduse imbunatatiri conditiilor de finantare 
care urmaresc sa raspunda mai bine necesitatilor potentialilor beneficiari.  
In perioada aplicarii Programului SAPARD s-a dat posibilitatea beneficiarilor sa aiba doar doua 
proiecte pe toata perioada de implementare a acestuia. Motivul acestui lucru a fost asigurarea unei 
diseminari largi a fondurilor proiectelor pentru a evita monopolizarea fondurilor de catre beneficiarii 
mari si cu resurse financiare disponibile.  
Pentru noua perioada de programare s-a decis eliminarea acestei restrictii, cu respectarea insa, a 
reglementarilor legale privind sprijinul „de minimis”, pentru masurile unde se aplica „de minimis”. 
Lectiile invatate din implementarea Programului SAPARD in special in ceea ce priveste dificultatile 
de punere in aplicare au fost luate in considerare in elaborarea noului program. 
Astfel, in stabilirea plafoanelor maxime de sprijin pentru Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor 
agricole”, s-a avut in vedere experienta SAPARD. Initial, prin Masura 3.1 „Investitii in exploatatii 
agricole” valoarea maxima eligibila a unui proiect era cuprinsa intre 5.000 – 500.000 Euro. Au 
urmat apoi doua amendari ale programului prin care valoarea totala eligibila putea sa ajunga la: 
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2.000.000 Euro numai pentru proiectele al caror obiectiv era implementarea acquis-lui comunitar in 
fermele de crestere a animalelor si pasarilor, respectiv 1.000.000 Euro pentru proiectele de 
reabilitare a plantatiilor viticole. Conditiile pentru acordarea acestor plafoane se refereau la faptul 
ca inaintea inceperii investitiei, fermele trebuiau sa fie in acord cu standardele nationale, iar la 
finalizarea investitiei, pentru proiectele a caror valoare era mai mica sau egala cu 500.000 Euro 
investitia trebuia sa fie in acord cu legislatia sanitar veterinara, fitosanitara, de igiena si bunastare 
a animalelor si de mediu a Romaniei, respectiv pentru cele cu valoare mai mare de 500.000 Euro, 
ferma trebuia sa fie in acord cu legislatia in domeniu a Uniunii Europene. Sprijinul financiar cu o 
valoare mai mare de 500.000 Euro s-a acordat numai proiectelor al caror obiectiv era 
implementarea acquis-lui comunitar in fermele de crestere a animalelor si pasarilor. 
De asemenea, Masura 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitatilor care sa genereze activitati 
multiple si venituri alternative” a fost completata cu o submasura noua, “Procesarea, la nivelul 
fermei, a produselor traditionale atestate si/sau ecologice certificate” pentru care proiectele puteau 
avea o valoare maxima eligibila de 500.000 Euro, iar investitiile trebuiau sa fie in conformitate cu 
standardele Uniunii Europene. In stabilirea plafoanelor maxime de sprijin pentru Masura 123 
„Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” s-a avut in vedere Masura 1.1 
„Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole”. 
Prin implementarea Masurilor 1.1, 2.1 si 3.4, Programul SAPARD a creat un impact pozitiv asupra 
stabilizarii populatiei rurale, datorita imbunatatirii dotarilor de infrastructura si sporirea 
oportunitatilor de mentinere sau creare a locurilor de munca. 
Programul a facilitat o evolutie pozitiva in privinta crearii şi mentinerii locurilor de munca, mai ales 
in industria prelucratoare. De asemenea, masurile programului au avut o contributie pozitiva in 
legatura cu crearea şi mentinerea locurilor de munca in zonele rurale pe de o parte datorita 
modului in care a fost conceputa şi a obiectivelor Masurii de diversificare, pe de alta datorita 
faptului ca  Masura 3.1 a avut ca efect secundar important crearea de locuri de munca.  
Initial, in cadrul acestei masuri erau finantate proiecte a caror valoare totala eligibila era cuprinsa 
intre 30.000 – 2.000.000 Euro, iar conditia pentru acordarea acestor plafoane se referea la faptul 
ca unitatile de depozitare/procesare in functiune inaintea inceperii investitiei trebuiau sa respecte 
legislatia nationala, iar la finalizarea investitiei, acestea trebuiau sa fie in acord cu cea a Uniunii 
Europene. Ulterior, valoarea totala eligibila s-a majorat la 4.000.000 Euro, iar conditia pentru 
acordarea acestor plafoane a devenit mai stricta, astfel ca dupa finalizarea investitiei intreaga 
unitate trebuia sa fie in conformitate cu legislatia comunitara. 
Pentru masura privind grupurile de producatori prin noul program a fost asigurat un nivel ridicat de 
sprijin disponibil in conformitate cu reglementarile relevante.  
Pentru Masura 214 din PNDR, actiunile de agro-mediu cuprinse, au avut in vedere combinarea 
cerintelor de gestionare, simple, care pot fi usor intelese si aplicate de agricultori cu eficacitatea 
legata de protectia mediului. A fost evitata impunerea unor cerinte complexe referitoare la 
activitatea de gestionare a proiectelor, pentru a reduce riscul unei absorbtii limitate, de catre 
agricultori. Terenul pentru care va fi semnat angajamentul in cadrul masurii va fi verificat prin IACS, 
astfel incat nu vor mai fi necesare actele cadastrale care au ingreunat absorbtia in cadrul 
Programului SAPARD. Acordarea asistentei pentru completarea formularelor de cerere si 
colectarea documentatiei justificative necesare este inclusa ca activitate/cost eligibil in Masura 143 
„Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori”. Sub-masurile de agro-mediu 
vor fi lansate la timp, acordandu-se mult mai multa atentie promovării masurilor disponibile in 
randul agricultorilor, prin mesaje simple. Pregatirea in domeniul agro-mediului pentru agricultori va 
fi eligibila in cadrul Măsurii 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” si 
Măsurii 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori”. 
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Pentru masurile forestiere s-a prevazut posibilitatea realizarii de proiecte axate pe asigurarea unei 
functionari adecvate a drumurilor dintre loturile agricole si forestiere invecinate in cadrul Masurii 
125, referitoare la imbunatatirea infrastructurii agricole si forestiere. 
In cadrul PNDR, se acorda o atentie deosebita investitiilor la scara mica, in principal in domeniul 
agro-turismului precum si al turismului rural, in zonele in care potentialul turistic nu a fost dezvoltat 
inca. Se acorda prioritate si investitiilor turistice, unde investitorii dispun de mai mult de 1000 m2 
de teren, pentru a se evita astfel o prea mare concentrare a constructiilor (Masura 313). 
In cadrul Masurii 312, referitoare la micro-intreprinderi, se acorda prioritate investitiilor generatoare 
de locuri de munca si selectarii proiectelor cu mai mult de un loc nou de munca/ 25.000 Euro. 
In cadrul masurii referitoare la renovarea satelor, se acorda prioritate proiectelor integrate care 
combina componentele de alimentare cu apa, canalizare si tratare a apelor uzate, precum si 
proiectelor desfasurate in cooperare cu operatorii regionali, care sunt implicati in gasirea unor 
solutii tehnice adecvate la nivel local, care sa concorde cu sistemele de la nivel regional. 
Populatia rurala a beneficiat in mare masura de pe urma imbunatatirii infrastructurii rurale şi a 
sprijinului acordat industriilor locale. Au existat deci efecte secundare pozitive ale proiectelor 
asistate.  
Având in vedere faptul ca problematica cofinantarii private reprezinta un aspect cheie si pentru 
noua perioada de programare, s-a impus continuarea masurilor ce au determinat cresterea 
absorbtiei fondurilor comunitare, mai exact a Programului Fermierul, care a reprezentat un 
stimulent atat pentru beneficiari prin subventionarea dobanzilor la credite, dar si a bancilor prin 
garantarea creditelor rurale.  
De asemenea, avand in vedere experienta acumulata, respectiv dificultatile create in prima 
perioada de implementare a Programului SAPARD, in special, de procedurile extrem de rigide si 
de complexitatea cerintelor procedurale carora potentialii beneficiari trebuiau sa le faca fata, s-a 
decis simplificarea procesului de implementare, prin simplificarea documentelor solicitate la 
depunerea proiectelor, precum si implementarea PNDR pe trei niveluri: central, regional si 
judetean/local – unde este asigurat contactul direct cu beneficiarii programului. 
Indicatorii de monitorizare, colectati pe perioada de implementare a Programului SAPARD, sunt 
utilizati si in programarea 2007-2013, pentru a defini costurile medii unitare de investitii, pentru 
diversele tipuri de proiecte din cadrul masurilor relevante.  
Aceasta inseamna ca, acolo unde este posibil, experienta acumulata in cadrul Programului 
SAPARD este utilizata pentru a cuantifica mai precis obiectivele-tinta, mai ales la nivel operational 
precum si la nivel specific. Experienta este folosita pentru a corela mai bine costurile unitare de 
investitii din proiectul desfăşurat cu tintele cuantificate si sumele alocate fiecarei masuri. 
 

6. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE 

6.1. Analiza şi discutarea indicatorilor cu respectarea criteriului de judecată şi ţintelor la 
care se face referire prin întrebările de evaluare 

 

Analiza şi discutarea indicatorilor cu respectarea criteriului de judecată şi ţintelor la care se face 
referire prin întrebările de evaluare se regăseşte, fiind integrată, în răspunsurile furnizate la 
întrebările de evaluare (subcapitol 6.3). 
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6.2. Analiza şi discutarea informaţiilor cantitative şi calitative din statisticile publice, 
studii specifice/chestionare sau orice alte surse 

 

Analiza şi discutarea informaţiilor cantitative şi calitative din statisticile publice, studii 
specifice/chestionare sau orice alte surse se regăseşte, fiind integrată, în răspunsurile furnizate la 
întrebările de evaluare (subcapitol 6.3). 

 

6.3. Răspuns la întrebările de evaluare 
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6.3.1 Întrebări comune37  de evaluare pe măsuri  

A. Măsura 1.1  “Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole” 

După cum este prevăzut de art. 2 al Regulamentului Consiliului  (CE)  Nr. 1268/99, Măsura 1.1 “Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole 
şi piscicole” are ca obiectiv general îmbunătăţirea eficienţei, prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole, care rezultă produse de înaltă calitate 
cu scopul de a contribui la punerea în aplicare a acquis-ului comunitar, la creşterea competitivităţii şi valorii adăugate a produselor şi pentru a contribui în 
acelaşi timp, la crearea de noi locuri de muncă.  

Logica de intervenţie a Măsurii 1.1 poate fi descrisă după cum urmează:  

 
 

 

 

 

 

 

Măsura 1.1 a folosit  92% din alocarea sa financiară, ceea ce reprezintă o valoare mai mare decât tendinţa generală a Planului Financiar al Programului 
SAPARD care în medie a fost de aproximativ 89%, demonstrând o eficienţă de cheltuială ridicată. 

Deşi Măsura 1.1 a acordat asistenţă pentru investiţii de capital în domeniul prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole, societăţile comerciale 
au accesat fondurile preponderent pentru investiţii în utilaje şi echipamente. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (capacitate de realizare) a fost 
ridicată, iar în urma finanţării SAPARD venitul exploataţiilor a crescut simţitor, investiţiile realizate determinând numeroase îmbunătăţiri şi modificări la nivelul 
exploataţiilor. Astfel, evoluţia exploataţiilor beneficiare demonstrează eficacitatea Măsurii. Pe de altă parte, din gradul scăzut de realizare a indicatorilor de 
realizare (număr de proiecte) şi din gradul ridicat de realizare a indicatorilor de rezultat (capacitate de realizare) putem trage concluzia, că în cadrul Măsurii 

                                                            

37 Pentru o descriere a metodologiei Comisiei Europene în ceea ce priveşte evaluarea Programelor de dezvoltare rurală sprijinite prin Programul SAPARD, incluzând 
descrierea a conceptului de Întrebări de evaluare ”comune” şi ”specifice”, a se vedea capitolul 4.2.1 din acest Raport.  

 
îmbunătăţirea eficienţei, 
prelucrării şi marketingului 
produselor agricole şi piscicole 

Creşterea competitivităţii 
produselor agricole şi piscicole 
prelucrate, îmbunatatirea conditiilor 
de sanatate si bunastare in 
conformitate cu standardele UE şi 
protecţia mediului 

Creşterea valorii  
adăugate a produselor 
agricole şi piscicole şi a 
numărului locurilor de 
muncă 

Indicatori 
de realizare 

Indicatori de 
impact 

Indicatori de rezultat
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1.1 au fost finanţate mult mai puţine proiecte, dar de dimensiuni mult mai mari, decât cele prevăzute, sprijinindu-se astfel crearea şi dezvoltarea unităţilor de 
procesare şi depozitare cu capacitate mare, în detrimentul întreprinderilor sau grupurilor de producători cu putere financiară mică. 

Întrebarea A1 : In ce măsura au contribuit investiţiile sprijinite la creşterea valorii adăugate a produselor agricole si piscicole prin îmbunătăţirea şi 
raţionalizarea procesării si marketingului produselor? 
 

Criterii Sursa 
indicatorilor 

Descriere indicator Target Realizat Observaţii

1.1 Proceduri raţionale şi o mai 
buna utilizare a factorilor de 
producţie in procesarea asistata 
si marketingul produselor 

 

Indicatori de 
rezultat (sursa 
PNADR) 

Gradul de utilizare a capacitatii linilor de 
prelucrare si marketing beneficiare 
 
 
Reducerea costurilor de prelucrare si 
marketing / unitatea de produs de baza 

> 80% 
 
 
 

20% 

n.d. 
 
 
 
n.d. 

Aceşti indicatori nu au fost urmăriţi prin sistemul 
de monitorizare al Agenţiei SAPARD, iar 
beneficiarii cuprinşi în eşantionul cercetării 
directe prin chestionar în majoritatea cazurilor 
au evitat să răspundă sau nu au putut aprecia 
cantitativ evoluţia indicatorilor de rezultat 
urmărite. 

Indicatori alternativi pentru aprecierea gradului 
de îndeplinire al criteriului 1.1 sunt: 

creşterea productivităţii 70% a beneficiarilor  

imbunatatirea si rationalizarea procesarii si 
marketingului produselor 70% a beneficiarilor 

crearea de economiei de scara în cadrul 
companiilor 60% ale beneficiarilor 

Indicator de 
impact (sursa 
PNADR) 

Valoarea adaugata a produselor obtinute 
pe liniile de prelucrare si marketing 
beneficiare 

Sa 
creasca 
cu 10% 

15,8%*  creştere medie (10 răspunsuri cuantificabile) 
 
pentru 21% beneficiari valoarea adăugată a 
produselor a crescut cu cel puţin 10% (69% nu 
a răspuns) 

Sursa: Linii 
Directoare UE 

 

Capacitatea de utilizare in procesarea 
asistata si marketingul produselor (raport) 
 
Valoarea adăugata in procesarea asistata 
si marketingul produselor 
 
Costurile de procesare si de marketing pe 
unitatea de produs de baza, datorita 
asistenţei 

 n.d. 
 
 
15,8%* 
 
 
n.d. 

Vezi explicatiile de mai sus 
 
 
creştere medie (10 răspunsuri cuantificabile) 
 
 
Vezi explicatiile de mai sus 
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1.2 Pieţe de desfacere create 
sau îmbunătăţite pentru 
produsele in fabricile beneficiare 

Indicator de 
rezultat (sursa 
PNADR) 

Ponderea ofertei de materii prime pentru 
beneficiarii pentru liniile de prelucrare, 
sau comercializare care depinde de 
contracte multianuale 

>30% n.d. Acest indicator nu a fost urmărit prin sistemul de 
monitorizare al Agenţiei SAPARD şi nici în 
cercetarea directă prin chestionar. 

Sursa: Linii 
Directoare UE 

 

Cota de vânzări brute a produselor 
procesate care sunt vândute pieţelor de 
desfacere create sau îmbunătăţite 
datorita asistenţei (%), din care: 
(a) la pieţele naţionale (%) 
(b) la Uniunea Europeana (%) 
(c) altor state din Europa Centrala si de 
Est (%) 

- 
 

n.d.. 
 
 
 
(a) 66,7% 
(b) 9,5% 
(c) 23,8% 

Indicatorul global nu a fost urmărit prin sistemul 
de monitorizare al Agenţiei SAPARD şi nici în 
cercetarea directă prin chestionar. 

 
* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
Indicatorii de rezultat stabiliţi pentru criteriile 1.1 şi 1.2 sunt greu de cuantificat din cauza lipsei de informaţii. Aceşti indicatori nu au fost urmăriţi prin sistemul 
de monitorizare al Agenţiei SAPARD, iar beneficiarii cuprinşi în eşantionul cercetării directe prin chestionar în majoritatea cazurilor au evitat să răspundă sau 
nu pot aprecia cantitativ evoluţia indicatorilor de rezultat urmărite. 
 
Conform datelor Eurostat, valoarea adăugata a produselor obţinute în industria de produse alimentare si a băuturilor din România a crescut în perioada 
2002-2007 de la 19,9% la 22,1%, ceea ce ne arată că investiţiile realizate prin programul SAPARD au avut un impact pozitiv asupra întregului sector. 
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Figura: Producţia principalelor produse industriale 

Sursă: INSSE TEMPO_IND106C_27_6_2011 

 
Pentru perioada 2008-2009, datele statistice arată o creştere cu 4% a producţiei din industria alimentară (conform CAEN Rev.2) , care a trecut de la 32.744,8 
Milioane Ron (în anul 2008) la 34.121,5 Milioane Ron (în anul 2009), ceea ce sugerează impactul pozitiv al programului SAPARD asupra acestui sector. 
 
Având în vedere dificultăţile în cuantificarea indicatorilor aferenţi criteriile 1.1 şi 1.2, Evaluatorul a utilizat indicatorii alternativi care au putut fi cuantificaţi prin 
ancheta directă în rândul beneficiarilor, respectiv:  

 creşterea productivităţii  

 imbunatatirea si rationalizarea procesarii si marketingului produselor  

 crearea de economiei de scara în cadrul companiilor  
Mai în detaliu, prin ancheta directă în rândul beneficiarilor Evaluatorul a relevat că măsura 1.1 a contribuit la creşterea valorii adăugate a produselor prin  
proceduri raţionale şi o mai buna utilizare a factorilor de producţie, 70% din beneficiari declarând că au observat creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea şi 
raţionalizarea procesării si marketingului produselor în urma realizării proiectelor SAPARD. Totodată, 60% din beneficiarii intervievaţi au declarat că prin 
investiţiile SAPARD au putut să creeze economii de scară în cadrul companiilor, ceea ce, de asemenea, reprezintă un factor important de utilizare raţională a 
resurselor, conducând la creşterea valorii adăugate a producţiei din cadrul unei firme. 
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Pe de altă parte, numai o parte redusă din beneficiarii a putut să cuantifice mai precis creşterea valorii adăugate, şi, în mod specific, valoarea adăugată a 
produselor a crescut cu cel puţin 10% pentru 21% beneficiari (în vreme ce 69% nu a răspuns). De asemenea, beneficiarii nu au putut să cuantifice costurile 
de procesare si de marketing pe unitatea de produs de baza, datorita asistenţei. 
 
În cele din urmă reperarea informaţiilor necesare cuantificării indicatorilor aferente criteriului 1.2 a fost şi mai dificilă, beneficiarii neputând cuantifica 
ponderea ofertei de materii prime pentru liniile de prelucrare, sau comercializare care depinde de contracte multianuale. Pe de altă parte, piaţa principală de 
desfacere a produselor rămâne piaţa naţională, concentrând peste 66% din cota de vânzări brute a produselor procesate, urmată de alte state din Europa 
Centrala si de Est, cu circa 24%, şi Uniunea Europeană, cu mai puţin de 10% din cota vânzărilor, ceea ce sugerează un grad încă redus de integrare a 
produselor româneşti pe piaţa agroalimentară din UE. 
 
În concluzie investiţiile sprijinite prin măsura 1.1 au contribuit într-o mare măsură la creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi piscicole prin 
îmbunătăţirea şi raţionalizarea procesării şi marketingului produselor, însă integrarea produselor româneşti pe piaţa europeană este încă redusă. 
 
Întrebarea A2: In ce măsura investiţiile sprijinite au condus la creşterea valorii adăugate şi a competitivităţii produselor agricole prin îmbunătăţirea calităţii 
acestora? 

Criterii Sursa 
indicatorilor 

Descriere indicator Target  Realizat Observaţii 

2.1 Calitatea intrinseca 
a produselor agricole 
prelucrate / 
comercializate este 
îmbunătăţită 

Indicator de 
rezultat (sursa 
PNADR) 

Procentul produselor comercializate 
provenite din cele obţinute pe liniile 
beneficiare de prelucrare şi marketing care 
au eticheta de calitate (număr de produse  
şi %) 

 
>20% 

 
46%* 

media (la 10 respondenţi) 

21% beneficiari au peste 
50% din venituri din 
produse de calitate 

51% comercializează 
produse cu marca de 
calitate 

Sursa: cercetare directă 
prin chestionar 

Sursa 

Linii Directoare 
UE 

Parte din produsele agricole de baza 
cuprinse in produsele prelucrate / 
comercializate cu o calitate intrinseca 
îmbunătăţita de la procesarea asistata / 
marketingul produselor (%), din care: 
(a) fac obiectul monitorizării calităţii automat 

--------- 

 

n.d. Nu există date nici în 
tabelele de monitorizare şi 
nu s-au putut obţine date 
nici prin cercetarea directă. 
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Criterii Sursa 
indicatorilor 

Descriere indicator Target  Realizat Observaţii 

datorita asistenţei (%) 
(b) cu omogenitatea îmbunătăţita în 
interiorul şi / sau între loturi (%) 
(c) respecta standardele de calitate ale UE 
(%) 
(d) cu o eticheta de calitate (% si descrierea 
etichetei) 
(e) deriva din agricultura ecologica (%) 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
Investiţiile SAPARD au contribuit la îmbunătăţirea calităţii produselor agricole prelucrate şi comercializate, dar datele obţinute de la beneficiar nu ne permit să 
diferenţiem produsele realizate pe liniile de prelucrare beneficiare de cele obţinute pe alte linii de procesare de către beneficiarii măsurii. 
Cu toate acestea, se remarcă faptul că ţintă stabilită la 20% în ceea ce priveşte procentul produselor comercializate provenite din cele obţinute pe liniile 
beneficiare de prelucrare şi marketing care au eticheta de calitate a fost depăşită, valoarea acestui procent fiind de 46%. 
În special, deşi nu se pot diferenţia produsele între cele obţinute din liniile de procesare beneficiare şi cele obţinute din alte linii de procesare, totuşi este 
relevant că din ancheta directă asupra beneficiarilor au rezultat 21% beneficiari având peste 50% din venituri din produse de calitate şi 51% comercializând 
produse cu marca de calitate, ceea ce sugerează un impact pozitiv al investiţiilor SAPARD asupra creşterii valorii adăugate şi a competitivităţii produselor 
agricole prin îmbunătăţirea calităţii acestora. 
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Figura: Valoarea adăugată brută din agricultură   
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Sursă: INSSE TEMPO_AGR208A_28_6_2011 
De asemenea, din statisticile naţionale referitoare la conturile economice din agricultura putem observa, că în perioada 2002-2009 valoarea adăugata brută a 
crescut, ceea ce arată de asemenea impactul pozitiv al programului SAPARD: 
 
 
Întrebarea A3: In ce măsura investiţiile sprijinite au condus la îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi bunăstare în conformitate cu standardele UE? 

 
Criterii Sursa 

indicatorilor 
Descriere indicator Target Realizat Observaţii

3.1 Preocupările referitoare la 
sănătate si bunăstare sunt 
corespunzător integrate în 
program 

Indicatori de 
rezultat (sursa 
PNADR) 

Ponderea investiţiilor beneficiare referitoare 
la sănătate şi bunăstare, din care: 
 
(a) menite să îmbunătăţească calitatea 
produselor pentru consumul uman, din 
punct de vedere al igienei şi sub aspect 
nutritiv 
(b) menite să îmbunătăţească securitatea 
la locul de muncă 

>20% 
 
 

(a) >30% 
 
 
 

(b) >20% 

3,32%  
 
 
(a) 2,20% 
 
 
 
(b) n.d. 

ponderea costurilor proiectelor încadrate în 
categoria “Adaptare la standarde UE” 
 
ponderea costurilor proiectelor încadrate în 
categoria igiena alimentara şi calitatea 
produselor alimentare 
 
Investiţiile au generat efecte pozitive legate de 
sănătate şi bunăstare pentru  21% 

Sursa: Linii 
Directoare UE 

 

Ponderea investiţiilor asistate în procesare 
şi marketing legate de sănătate si 
bunăstare (%), din care 
 
(a) vizează îmbunătăţirea calităţii nutritive 
şi sanitare a produselor pentru consumul 
uman (%) 
 
(b) vizează îmbunătăţirea calităţii nutritive 
si sanitare a hranei animalelor (%) 
 
c) vizează îmbunătăţirea siguranţei la locul 
de muncă şi a condiţiilor de igiena (%) 
 
(d) vizează îmbunătăţirea bunăstării 
animalelor (%) 

--------- 
 

 
3,32%  
 
 
(a) 2,20% 
 
 
 
(b) n.d. 
 
 
(c ) n.d. 
 
 
(d) n.d. 

 
ponderea costurilor proiectelor încadrate în 
categoria “Adaptare la standarde UE” 
 
ponderea costurilor proiectelor încadrate în 
categoria igiena alimentara şi calitatea 
produselor alimentare 
 
Nu există date nici în tabelele de monitorizare 
şi nu s-au putut obţine date nici prin 
cercetarea directă. 
 
 

3.2 Conditiile de sanatate si 
bunastare a animalelor sunt 
in conformitate cu 
standardele UE 

Sursa: Linii 
Directoare UE 

Ponderea fabricilor asistate sunt in 
conformitate cu standardele UE (%) 

--------- n.d. Nu există date nici în tabelele de monitorizare 
şi nu s-au putut obţine date nici prin 
cercetarea directă.I 
 
Indicator alternativ pentru aprecierea gradului 
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de îndeplinire al criteriului 3.2: 

Investiţiile finanţate au facilitat alinierea la 
standardele sanitar-veterinare UE. pentru 61% 
dintre beneficiarii chestionaţi 

3.3 Îmbunătăţirea condiţiilor 
de siguranţa oamenilor si de 
igiena la locul de munca 

Indicator de 
rezultat (sursa 
PNADR) 

Tendinţa privind frecvenţa accidentelor la 
locul de munca raportate, să descrească. 

Reducere Reducere 
 

Numărul persoanelor accidentate la locul de 
munca in domenii legate de agricultura, 
silvicultura,  pescuit si industria alimentara a 
scăzut cu 28% in 2003- 2007 si cu 15% in 
2008-2009 

Sursa: Linii 
Directoare UE 

Tendinţele in condiţiile de siguranţa şi 
igiena legate de asistenta (descrierea, de 
exemplu, frecventa incidentelor raportate) 

--------- 
 

Reducerea 
frecvenţei 
accidentelor 

 

Răspuns la întrebarea de evaluare: 
Cu referire la primul criteriu de evaluare a măsurii în care investiţiile au condus la îmbunătăţirea condițiilor de sănătate şi bunăstare în conformitate cu 
standardele UE, respectiv preocupările referitoare la sănătate si bunăstare sunt corespunzător integrate în program, deşi datele la dispoziţie au fost reduse, 
totuşi se poate spune ca investiţiile au generat efecte pozitive legate de sănătatea si bunăstarea beneficiarilor, aşa cum reiese din ancheta asupra 
beneficiarilor, 21% din respondenţi declarând acest lucru.. Ponderea scăzută a costurilor proiectelor încadrate în categoria “Adaptare la standarde UE” (circa 
3%) se datorează faptului că, în tabelele de monitorizare, proiectele au fost împărţite pe categorii după tipul investiţiei de cea mai mare valoare. Astfel în 
centralizatoare nu sunt evidenţiate sumele alocate pentru investiţii referitoare la sănătate şi bunăstare din cadrul proiectelor care au avut alte tipuri de 
investiţii de valoarea mai ridicată. In consecinţă, indicatorii calculaţi în baza tabelelor de monitorizare sunt clar subevaluaţi. 
 
În legătura cu cel de-al doilea criteriu, deşi indicatorul Ponderea fabricilor asistate sunt in conformitate cu standardele UE (%) nu a putut fi cuantificat nici din 
datele de monitorizare nici din anchetele directe asupra beneficiarilor, efectul pozitiv al investiţiilor realizate în cadrul Măsurii 1.1 asupra aspectelor legate de 
sănătate şi bunăstare, se demonstrează prin rezultatele obţinute din cercetarea directă, întrucât pentru 61% dintre beneficiarii chestionaţi, investiţiile finanţate 
au facilitat alinierea la standardele sanitar-veterinare UE. 
 
În cele din urmă, pentru estimarea măsurii în care investiţiile au contribuit la îmbunătăţirea securităţii la locul de muncă, Evaluatorul a analizat datele de 
context, observând că numărul persoanelor accidentate la locul de muncă în întreprinderi cu activitate în agricultură, silvicultură, pescuit şi industria 
alimentară a scăzut cu 28% in perioada 2003-2007 şi cu 15% în anii 2008-2009. 
 
Aşadar, Evaluatorul a concluzionat că investiţiile realizate în cadrul Măsurii 1.1 au contribuit într-o bună măsură la îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi 
bunăstare în conformitate cu standardele UE. 
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Întrebarea A4: In ce măsura investiţiile sprijinite au contribuit la protejarea mediului? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat Observaţii

Îmbunătăţirea 
gestionării deşeurilor 

Indicator de rezultat 
(sursa PNADR) 

Ponderea tuturor investiţiilor beneficiare, cu scop de protecţie a 
mediului (emisii, utilizarea resurselor, etc.), din cadrul liniilor de 
prelucrare si marketing beneficiare 

>20% 1,12%  ponderea costurilor 
proiectelor încadrate în 
categoriile mediu şi o mai 
buna utilizare şi eliminare a 
produselor secundare sau 
reziduurilor 

Sursa 

Linii Directoare UE 

Deşeurile colectate / tratate datorita acţiunilor asistate (% din 
deşeurile din fabrici de procesare asistate) 

--
 

n.d. Nu există date nici în 
tabelele de monitorizare şi 
nu s-au putut obţine date nici 
prin cercetarea directă. 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
 
Ponderea scăzută a costurilor proiectelor încadrate în categoriile mediu şi o mai buna utilizare şi eliminare a produselor secundare sau reziduurilor se 
datorează faptului că, în tabelele de monitorizare, proiectele au fost împărţite pe categorii după tipul investiţiei de cea mai mare valoare, în centralizatoare 
nefiind evidenţiate sumele alocate pentru investiţii referitoare la mediu din cadrul proiectelor care au avut alte tipuri de investiţii de valoarea mai ridicată. 
Astfel, indicatorii calculaţi în baza tabelelor de monitorizare sunt subevaluaţi. 
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Figura: Cheltuieli pentru protectia mediului din industria alimentara si a bauturilor 
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Sursă: INSSE TEMPO_AGR208A_28_6_2011 
 
Din datele statistice naţionale referitoare la cheltuielile pentru protecţia mediului din industria alimentară şi a băuturilor putem observa că valoare investiţiilor 
pentru protecţia mediului au crescut în perioada 2005-2007, ceea ce sugerează o anumită creştere a importanţei acestor tipuri de investiţii. 
 
În cele din urmă, pentru evaluarea contribuţiei investiţiilor SAPARD la protecţia mediului, trebuie avută în vedere şi contribuţia indirectă pe care acestea au 
avut-o, spre exemplu, prin îmbunătăţirea echipamentelor / utilajelor  utilizate în procesele de producţie, sau prin utilizarea unor proceduri de lucru mai 
prietenoase cu mediu. Mai mult, o contribuţie importantă, deşi indirectă, la protejarea mediului a provenit din respectarea cerinţelor de mediu din partea 
beneficiarilor SAPARD conform Protocolului semnat între Agenţia Naţională de Protecţia Mediului şi APDRP în anul 2006.    
 
Aşadar, având în vedere toate acestea, Evaluatorul a putut concluziona ca măsura 1.1 a contribuit într-o bună măsură la protecţia mediului, prin investiţii 
directe în aceasta direcţie, precum şi, mai ales, prin îmbunătăţirea proceselor de producţie   
 
Întrebarea A5: In ce măsura investiţiile sprijinite au contribuit la restructurarea industriei de procesare alimentară în sectoarele implicate astfel încât acestea 
sa devină competitive pe piaţă unică? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat Observaţii

5.1. O parte substanţiala a 
fabricilor de procesare din 
sectoarele implicate este capabila 
să concureze pe piaţă unică. 

Indicator de impact 
(sursa PNADR) 

Număr de locuri de munca 
echivalente norma întreaga 
 
(a) menţinute in condiţii mai bune 
 
(b) create 

 
19.000 
 
(a) 13.300 70% 
 
(b) 5.700 - 30% 

 
27.150 
 
(a) 20.595   – 77,7% 
 
(b) 6.555   – 22,3% 

Sursa : cercetare directă 

 Sursa 

Linii Directoare UE 

Numărul de fabrici de procesare 
aprobate de UE, ca rezultat al 
asistentei, ca pondere a sectorului 
global (%) 
 (a) din care fabrici asistate (%) 

- n.d. Nu există date nici în 
tabelele de monitorizare 
şi nu s-au putut obţine 
date nici prin cercetarea 
directă. 
 
Indicator alternativ pentru 
aprecierea gradului de 
îndeplinire al indicatorului 
pentru 61% dintre 
beneficiarii chestionaţi 
investiţiile finanţate au 
facilitat alinierea la 
standardele sanitar-
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat Observaţii

veterinare UE 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
 
Investiţiile efectuate în cadrul Măsurii 1.1 au avut efecte pozitive asupra menţinerii şi creării de noi locuri de munca. Mai în detaliu, investiţia a determinat 
angajarea de personal la 29 de societăţi intervievate (67%) şi a contribuit la menţinerea locurilor de munca în condiţii mai bune la 10 societăţi intervievate 
(23%), iar 9% din beneficiarii nu a răspuns la întrebarea referitoare la locuri de munca. 
 
Aceleaşi tendinţe reies din datele informative din bilanţurile societăţilor comerciale respondente. Conform informaţiilor de pe pagina web www.mfinante.ro, în 
perioada implementării (între anul depunerii şi finalizării proiectelor) numărul salariaţilor a crescut în total cu 2041 la cele 43 de societăţi din eşantion în 
perioada implementării proiectelor SAPARD. Au fost create în total 2367 locuri de muncă (rezultând o medie de 55,1 locuri de muncă create pe proiect) şi 
menţinute 10.774 locuri de muncă (în medie 250,6 locuri de muncă menţinute pe proiect). Cu toate acestea, în aceeaşi perioadă, la 10 societăţi comerciale 
numărul de salariaţi s-a redus desfiinţându-se în total 326 de locuri de muncă. 

Pentru a urmări impactul pe termen lung al investiţiilor din cadrul Măsurii 1.1 asupra creării şi menţinerii locurilor de muncă, am studiat evoluţia numărului de 
salariaţi între anul depunerii cererii de finanţare (diferenţiat pentru fiecare proiect în parte) şi anul 2009. Din aceste date reiese că, în ansamblu, numărul 
salariaţilor societăţilor comerciale respondente a crescut şi pe termen lung, în total cu 1180 de unităţi. Deci, la beneficiarii incluşi în eşantion, din anul 
depunerii cererii de finanţare până în anul 2009 s-au creat în total 2734 de locuri de muncă, s-au menţinut 9546 locuri de muncă, şi s-au desfiinţat 1554 
locuri de muncă. Am calculat numărul locurilor de muncă create, respectiv menţinute care se datorează programului SAPARD înmulţând totalurile cu 
procentul reprezentat de investiţiile realizate din fonduri SAPARD din totalul investiţiilor realizate de societăţile comerciale beneficiare (conform declaraţiilor 
respondenţilor). Astfel am ajuns la 747 de locuri de muncă create (în medie cu 17,4 locuri de muncă create pe proiect, cu un cost de 51.472,97 Euro pe loc 
de muncă creat) şi 2347 locuri de muncă menţinute (54,6 locuri de muncă menţinute pe proiect, 16.382,75 Euro pe loc de muncă menţinut). 

Extrapolând rezultatele obţinute pentru societăţile comerciale din eşantion asupra tuturor proiectelor finanţate în cadrul Măsurii 1.1, putem estima impactul 
social al acestei măsuri. Având în vedere că valoarea publică totală angajată a contractelor încheiate pentru cei 459 proiecte beneficiare a Măsurii 1.1 a fost 
de 337.407.826,18 Euro38, aplicând media sumelor cheltuite pe un loc de muncă creat/menţinut calculat pentru proiectele din eşantion, putem estima că 

                                                            

38 Conform Raportului final privind implementarea programului SAPARD în România, pg. 159, suma angajată la data de 31.12.2009 pentru cele 459 proiecte finanţate din Măsura 1.1 a fost de 
337.407.826,18 Euro. Pentru extrapolare s-a folosit valoarea sumei angajate şi nu cea a sumei plătite (351.024.392,26 Euro), deoarece pentru proiectele din eşantion dispunem doar de 
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investiţiile finanţate în cadrul Măsurii 1.1 au dus la crearea de 6.555 noi locuri de muncă şi au contribuit la menţinerea unui număr de 20.595 locuri de muncă, 
reprezentând în total 27.150 locuri de muncă, 9,74% din numărul total de salariaţi (278.837 salariaţi) la nivelul economiei nationale în următoarele domenii: 
“Agricultura, vanatoare si servicii anexe”, “Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura”, “Industria alimentara” şi “Fabricarea bauturilor” (Caen 
rev. 2) în anul 2009.39 

De asemenea, din anchetele directe asupra beneficiarilor a rezultat ca pentru 61% dintre beneficiarii chestionaţi investiţiile finanţate au facilitat alinierea la 
standardele sanitar-veterinare UE  

Aşadar, având în vedere impactul extrem de pozitiv pe care investiţiile l-au avut atât asupra creării de noi locuri de muncă cât şi asupra alinierii la 
standardele sanitare şi veterinare UE, Evaluatorul a concluzionat ca investiţiile realizate în cadrul Măsurii 1.1 a contribuit într-o bună măsură la restructurarea 
industriei de procesare alimentară în sectoarele implicate astfel încât acestea sa devină competitive pe piaţă unică. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

valoarea publică contractată, conform documentului Excel Lista beneficiarilor Programului SAPARD pentru Măsura 1.1 (http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1999&lang=RO) şi nu avem 
date referitoare la sumele plătite. 
39 Sursa: INS: TEMPO_FOM104G_6_6_2011 
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B. Măsura 1.2 “Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare 
şi pentru protecţia consumatorilor” 

După cum este prevăzut de art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1268/99, Măsura 1.2 “Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de 
calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor” are ca obiectiv general sprijinirea adoptării “acquis-
ului” comunitar în domeniul sanitar veterinar, vegetal şi a controalelor privind calitatea alimentelor, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea calităţii materiilor 
prime şi a produselor finite agro-alimentare româneşti, permiţând astfel şi creşterea competitivităţii pieţei interne şi a perspectivelor de export.  

Garantarea calităţii produselor agricole ca element de dezvoltare economică şi socială implică posibilitatea concretă ca producătorii bunurilor alimentare 
româneşti să fie actori activi pe piaţa unică europeană în cadrul căreia sa fie competitivi. De asemenea, o mai bună calitate a produselor şi a producţiei poate 
asigura o valoare adăugată mai mare şi pe piaţa internă. 

Logica de intervenţie a Măsurii 1.2 poate fi descrisă după cum urmează :  

 

Măsura 1.2 a folosit 77,68% din alocarea sa financiară, reprezentând circa 10 puncte mai puţin faţă de media cheltuielii efectuată, în medie, în cadrul 
Programului  SAPARD, demonstrând o bună eficienţă de cheltuială. Rezultatele obţinute prin investiţiile realizate sunt mai mult decât satisfăcătoare în raport 
cu resursele furnizate. Prin urmare, deşi nu a existat o eficienţă completă a Măsurii, eficacitatea sa a fost deplină, după cum a fost deja indicat în analiza 
rezultatelor fizice îndeplinite. Practic toţi beneficiarii care trebuiau implicaţi au participat la iniţiativă, ajungându-se la 100% din ţinta prevăzută, iar indicatorii 
de rezultat şi de impact indică o evoluţie foarte bună şi demonstrează că la momentul actual în România există un sistem eficient de control sanitar pentru 
producţia zootehnică şi vegetală. Finanţarea a permis aşadar asigurarea unei corecte funcţionări a sistemului pentru controlul calităţii produselor 
agroalimentare. Reţeaua laboratoarelor astfel consolidată este, în urma finanţării, pe deplin integrată în sistemul controalelor definite la nivel comunitar şi 
sunt respectate standardele de calitate cerute, prin acreditarea la organisme de control corespunzătoare. 
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Întrebarea B1: In ce măsura investiţiile beneficiare au contribuit la îmbunătăţirea calităţii alimentelor şi protecţia consumatorilor, în conformitate cu 
standardele europene? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat

1. Constituirea sau îmbunătăţirea 
structurilor în vedere realizării 
controlului de calitate, veterinar sau 
fitosanitar, datorită asistenţei 

Sursa Linii  
Directoare UE 
 

Ponderea structurilor nou înfiinţate sau îmbunătăţite datorită 
asistenţei, în comparaţie cu numărul total al structurilor pentru 
controlul de calitate, veterinar sau fitosanitar (%), din care: 

(a) în sectorul sanitar-veterinar (%) 

(b) în sectorul fitosanitar (%) 

(c) în domeniul controlului calităţii produselor alimentare (%) 

 

 

 

 

100%* 
(a) 100% 
(b) 100% 
(c )100% 

 

 

2 Creşterea în aplicarea 
standardelor de calitate, veterinare şi 
fitosanitare în sectoarele implicate 

Sursa  
Linii Directoare UE 
 

Raportul dintre numărul mediu anual al analizei efectuate datorită 
asistenţei şi numărul mediu anual de analize efectuate apriori 
asistenţei, din care: 

(a)în sectorul sanitar-veterinar (%) 

(b) în sectorul fitosanitar (%) 

(c) în domeniul controlului calităţii produselor alimentare (%) 

 

 

 

41%** 

(a) 100%** 

(b) n.d.*** 

( c) n.d*** 

Indicatori de rezultat 
(sursa PNADR) 

Raportul dintre numărul de analize realizate, respectând cerinţele 
UE, din totalul numărului de analize realizate 

Îmbunătăţirea calităţii alimentelor de origine animală şi vegetală 

>90% 87,5%*

 

 

Standardele UE sistematic folosite 
ca referinţă pentru controlul de 
calitate, veterinar şi fitosanitar 

Sursa Linii 
Directoare UE 

 

Ponderea laboratoarelor care utilizează standardele UE ca si 
referinţa (%), din care: 

(a) laboratoare asistate (%) 

 100%* 

(a) 100%* 

Indicatori de rezultat 
(sursa PNADR) 

Creşterea numărului de tipuri de analize realizate, respectând 
cerinţele UE, datorate asistenţei, faţă de numărul de tipuri de analize 
efectuate înainte de acordarea asistenţei, pentru laboratoarele 
modernizate 

Să 
crească 
cu 20% 

10%**
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat

Indicatori de impact 
(sursa PNADR) 

Procentul laboratoarelor care folosesc standardele armonizate sau 
metodele de analiză de referinţă comunitare: 

(a) pentru laboratoare modernizate 

100% 100%* 

(a)  100%* 

*aceasta este valoarea privind lista laboratoarelor prezente în anexa nr.1 a fişelor tehnice pentru Măsurile SAPARD ce definesc universul de referinţă al iniţiativei.  

**Estimare realizată de evaluator în baza datelor furnizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor, procentul e dat de variaţia metodelor de analize 
introduse în urma finanţării per totalul de metode de analize aplicate. 
*** indisponibilitatea informatiilor in ceea ce priveste numărul total de analize efectuate in sectoarele de referinta 

In esenţă cele trei nivele de analiză output, rezultat şi impact au fost îndeplinite cu succes, iar valorile indicatorilor prezentate în tabelul iniţial confirmă 
evoluţia mai mult decât pozitivă atât în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii analizelor cât şi a cantităţii acestora. Pe bună dreptate se poate afirma că 
reţeaua de laboratoare publice astfel constituită contribuie într-un mod mai mult decât pozitiv la îmbunătăţirea calităţii producţiei agroalimentare, după cum 
reiese din graficul de mai jos. 

Grafic X. Tendinţa bilanţului comercial - variaţie pe bază anuală a totalului de importuri şi exporturi 
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Sursă - prelucrare din partea evaluatorului a datelor INS şi ICE  

Se observă în mod evident o scădere a importurilor şi exporturilor în urma crizei din 2009 faţă de 2008, dar exporturile au fost mai bune în raport cu cererea 
internă care deja începând cu anul 2008 dădea primele semne de slăbiciune şi de descreştere faţă de anul 2007. 

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte exporturile se observă o evoluţie pozitivă concomitentă cu începutul sistemului de calitate şi control pus în aplicare de 
Măsura 1.2 SAPARD, şi anume pentru anul 2008 când cea mai mare parte a laboratoarelor au început să opereze la capacitate completă. 

Aceste informaţii contextuale corelate cu datele de monitorizare ale Programului şi cu indicatorii de impact permit afirmarea faptului că într-o măsură mai mult 
decât relevantă activităţile finanţate prin această iniţiativă au permis îmbunătăţirea calităţii produselor agroalimentare româneşti promovând exportul pe piaţa 
internaţională.  

Cu toate acestea, conceptul de calitate în producţia agricolă, aşa cum este definit în Uniunea Europeană, în special pentru produsele DOP, IGP nu este încă 
bine stabilit în contextul producţiei naţionale. În anul 2011 un singur produs românesc este inclus în registrul Comisiei Europene DOOR al produselor 
agricole şi alimentare de calitate ale UE (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html), incluzând categoriile DOP (Denumire de Origine Protejată), 
SPG (Specialitate Tradiţională Garantată), IGP (Indicaţie Geografică Protejată) şi circa 1000 de produse.  

In concluzie, evaluatorul consideră că Măsura a contribuit într-un mod hotărâtor la susţinerea “Acquis-ului” comunitar în domeniul controlului sanitar 
veterinar, vegetal şi calitatea alimentelor, fără a se lua în considerare variabilele externe care nu pot fi analizate aici. Această judecată este susţinută de 
valorile în mare parte pozitive ale tuturor indicatorilor măsurii luaţi în considerare şi, de asemenea, de rezultatele anchetei asupra beneficiarilor care arată că 
în lipsa contribuţiei doar 15% din beneficiarii ar fi efectuat oricum investiţia, demonstrând astfel relevanţa şi necesitatea acestei iniţiative după cum a fost 
definită în cadrul programării. 
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C. Măsura 2.1 “Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale” 

În linia cu dispoziţiile conţinute la articolul 2 din Regulamentul Consiliului n. 1268/1999, în cadrul SAPARD România a fost activată şi o măsură vizând 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurilor rurale, Măsura 2.1. Aceasta din urmă a prevăzut patru sub-măsuri în următoarele domenii: 1. drumuri în zone 
rurale; 2. Alimentarea cu apă în sistem centralizat în zonele rurale; 3. Canalizări în sistem centralizat în zonele rurale; 4. Infrastructură de prevenire şi de 
protecţie împotriva inundaţiilor. 

Logica de intervenţie a Măsurii 2.1 poate fi descrisă după cum urmează:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 2.1 a demonstrat o eficienţă de cheltuială foarte bună, la 31.12.2009 fiind plătite 90% din fondurile disponibile. Mai mult, Măsura 2.1 a fost 
caracterizată de faptul că sumele disponibile la începutul perioadei de programe s-au demonstrat prea scăzute faţă de nevoile existente (în anul 2004 fiind 
deja aprobate proiecte în valoare de peste 70% din sumele alocate până în anul 2006), ceea ce a condus la diverse realocări financiare între măsurile 
Programului în favoarea măsurii 2.1. De asemenea, se remarcă o eficacitate foarte ridicată, ţintele stabilite fiind depăşite atât în ceea ce priveşte numărul 
proiectelor implementate cât şi în ceea ce priveşte numărul locuitorilor atinşi de îmbunătăţirile realizate. Mai în detaliu, dacă se iau în considerare produsele 
efective ale proiectelor, adică numărul de km de drum, km de conducte de apă, km de infrastructură de prevenire şi protecţie împotrivă inundaţiilor (cu alte 
cuvinte „km de infrastructură realizaţi”), reiese că toate sub-măsurile şi-au atins şi chiar au depăşit ţinta stabilită în PNADR.  

 

Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii 
de transport, distribuire a 
apei potabile, canalizare şi 
prevenire împotriva 
inundaţiilor din spaţiul rural 

Creşterea ponderii populaţiei 
   deservite cu infrastructura de 

baza în spaţiul rural 
Creşterea atractivităţii zonelor 

rurale 

Creşterea ocupării 
in zonele rurale 
Stabilizarea 
populaţiei în 
zonele rurale 

Indicatori 
de realizare 

Indicatori de 
impact 

Indicatori de 
rezultat 
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Întrebarea C1. In ce măsura tipul şi extinderea activităţilor de infrastructură rurală au fost in conformitate cu nevoile prioritare ale zonei rurale in cauza? 

Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat

Investiţiile realizate răspund nevoilor prioritare 

identificate in timpul evaluării ex-ante / perioadei de 

programare 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Nevoile prioritare identificate 

abordate de intervenţie (descriere) 

------- 100% 

cfr răspuns 

de evaluare  

 

Răspuns la întrebarea de evaluare: 

Acest lucru demonstrează încă o dată faptul că măsura 2.1 a răspuns corespunzător la nevoile existente în zonele rurale acestea fiind abordate într-o 
măsură chiar mai mare decât fusese prevăzut. În această privinţă, desigur se poate afirma că investiţiile realizate, tipul şi extinderea activităţilor, răspund 
nevoilor prioritare identificate in timpul evaluării ex-ante / perioadei de programare, PNADR evidenţiind în mod foarte clar că infrastructurile din zonele rurale 
în general şi, în special, infrastructurile de transport, de distribuţie a apei potabile şi de canalizare erau, în anii 1997-1998, înainte de implementare a 
Programului SAPARD, extrem de deficitare: jumătate din localităţile rurale nu era direct conectată la drumurile principale şi mai puţin de 10% din drumurile 
comunale şi judeţene era modernizat; reţeaua de apă potabilă exista în circa 20% din localităţile rurale, deservind circa un sfert din populaţia rurală; reţeaua 
de canalizare exista în mai puţin de 3% din localităţile rurale. În urmă implementării Programului SAPARD (şi altor programe de finanţare a infrastructurii din 
mediul rural), situaţia s-a îmbunătăţit substanţial în comparaţie cu situaţia din anii 1997-1998 (după cum arată graficele de mai jos) dar prezintă încă 
neajunsuri majore ce vor fi abordate incluziv prin PNDR 2007-2013. În aceasta privinţă, se remarcă faptul că ponderea exploataţilor / gospodării / afaceri 
care au acces la infrastructură de canalizare şi distribuire a apei potabilei, calculată ca medie a procentului de localităţi deservite cu aceste infrastructuri, este 
încă sub 50% (40,96%). Pe de altă parte, ţinta referitoare la creşterea afluenţei turiştilor în zone rurale, calculată ca numărul sosirilor în agro-turisme, a fost 
atinsă pe deplin, numărul acestora în anul 2009 fiind de cinci ori mai mare decât numărul înregistrat în anul 2002. Deşi îmbunătăţirea infrastructurii nu este 
singurul factor care a condus atingerea acestui rezultat40, cu siguranţă acesta a avut un rol esenţial, aşa cum reiese din opiniile beneficiarilor măsurii 2.1 
intervievaţi (a se vedea mai jos).    

Alte nevoi identificate în PNADR 2000-2006 au fost abordate prin programele ISPA şi PHARE de pre-aderare şi, în următoarea perioada de programare, 
sunt abordate prin alte fonduri, cum ar fi FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), ce finanţează alte programe operaţionale, cum ar fi Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 (în cadrul căruia se pot realiza intervenţii în sprijinul infrastructurii şcolare şi de sănătate) şi Programul Operaţional Sectorial 
pentru Creşterea Competitivităţii Economice (ce sprijină iniţiativele de dezvoltare a infrastructurii comunicaţiilor şi de distribuire a energiei). 

 

                                                            

40 Creşterea numărului structurilor de primire turistică de tip agroturism este cel de-al doilea factor esenţial. 
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 S-au utilizat date privind drumurile publice (totale) având in vedere ca 4/5 din acestea sunt drumuri judeţene şi comunale 

 

Întrebarea C2. In ce măsura investiţiile sprijinite au contribuit la îmbunătăţirea competitivităţii zonelor rurale? 

Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Investiţiile susţinute au 

îmbunătăţit accesul 

exploataţiilor / întreprinderilor 

la pieţele potenţiale 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Reducerea medie a timpului de transport la / de la zonele beneficiarilor de la 

/ la cele mai apropiate capitale de judeţ (%) (accentul ar trebui sa se pună 

pe zonele unde SAPARD este fondul de asistenţă principal pentru 

dezvoltarea rurala (> 50% din ajutorul public primit pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii rurale)) 

_____ 40% 

Indicatori de rezultat (sursa 
PNADR) 

Procentul de exploataţii/ gospodarii/ afaceri care au acces la infrastructura 

beneficiind de asistenţă 

Creşte 

cu 

50%  

70% 
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Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Indicatori de rezultat (sursa  
PNADR) 

Creşterea frecvenţei turistice în zonele rurale (număr de turişti şi durata 

sejururilor) 

_____ 325.686 (numărul de 

sosiri) 

Indicatori de impact (sursa 

PNADR) 

Numărul de locuri de munca create: 

(a) In perioada execuţiei proiectului: 

(b) Locuri de munca permanente 

 

14.000 

1.400 

 

16.368 

852 

O mai buna aprovizionare de 

energie pentru activităţile 

economice 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Ponderea exploataţiilor rurale / întreprinderilor care au acces îmbunătăţit la 

rezervele de energie, datorita ajutorului (%) 

Nu 

este 

cazul 

Nu este cazul** 

* conform rezultatelor chestionarelor, populaţia deservită a trecut în medie de la circa 22% la circa 70% (ceea ce reprezintă o creştere cu circa 214%. 

** Programul nu a finanţat iniţiative de îmbunătăţire a rezervelor de energie 

Răspuns la întrebarea de evaluare: 

În general, desigur lucrările de modernizare şi extindere a infrastructurilor realizate în perioada 2002-2009 au contribuit într-o anumită măsură la 
îmbunătăţirea competitivităţii zonelor rurale şi a calităţii vieţii locuitorilor din zonele interesate.    

Acesta afirmaţie este confirmată de rezultatele chestionarelor supuse beneficiarilor măsurii 2.1, în special, având în vedere răspunsurile primite la întrebarea 
„Aţi putea să identificaţi efectele pozitive directe sau indirecte ale investiţiei finanţate?”. Mai în detaliu, răspunsurile au fost grupate de evaluator în cinci 
categorii, respectiv:  

1. creşterea accesibilităţii zonei şi îmbunătăţirea sistemului de transport local; 
2. dezvoltarea economică inclusiv dezvoltarea agriculturii, creşterea preţurilor terenurilor şi ale caselor, creşterea investiţiilor şi dezvoltarea turismului; 
3. creşterea nivelului de trai, confortului şi/sau condiţiilor sanitare ale populaţiei; 
4. atragerea tinerilor şi reţinerea populaţiei în zone rurale; 
5. protecţia mediului, incluziv prevenirea inundaţiilor şi eroziunii de teren.  

Răspunsul a fost în marea majoritate a cazurilor multiplu, indicând faptul că dezvoltarea infrastructurilor a contribuit la îmbunătăţirea mai multor elemente din 
viaţa rurală, incluzând dezvoltarea economică, nivelul general de trai, stabilizarea populaţiei şi protecţia mediului. Aşadar circa 40 -43% din respondenţi au 
furnizat răspunsuri legate de primele trei categorii identificate, circa 12% au evidenţiat rolul investiţiilor în îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, iar 4% din 
beneficiarii măsurii 2.1 au menţionat contribuţia acestora la stabilizarea populaţiei rurale, incluziv prin atragerea de tineri şi reducerea exodului rural - urban. 
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Efecte pozitive directe / indirecte ale investitiei
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De asemenea, peste 92% din respondenţi au afirmat că investiţia finanţată a presupus o sporire a atractivităţii satelor pentru cetăţeni şi firme. 

Mai în detaliu, în legătura cu contribuţia investiţiilor realizate la sporirea competitivităţii zonelor rurale, se poate afirma că această a fost foarte importantă, în 
special în ceea ce priveşte capacitatea investiţiilor de a favoriza creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă. În special, marea majoritate a 
beneficiarilor intervievaţi (circa 90% din răspunsuri) a observat o îmbunătăţire a competitivităţii, prin creşterea investiţiilor în zona, incluziv în sectoarele 
construcţiilor (preţurile caselor fiind crescute în urmă îmbunătăţirilor infrastructurale), turismului (în special, prin amenajarea unor noi structuri de primire 
turistică cum ar fi agro-turismele), agriculturii şi comerţului.  

Mai în detaliu, în ceea ce priveşte indicatorul Reducerea medie a timpului de transport la / de la zonele beneficiarilor de la / la cele mai apropiate capitale de 
judeţ (%), trebuie menţionat faptul că beneficiarii au avut dificultăţi în cuantificarea acestui indicator: circa un sfert din ei nu a răspuns la întrebarea 
respectivă. Totuşi, din răspunsurile primite se poate afirma că reducerea medie a timpului de transport a fost de 40%.  

În ceea ce priveşte Procentul de exploataţii/ gospodarii/ afaceri care au acces la infrastructura beneficiind de asistenţă ţinta stabilită a fost cu mult depăşită, 
rezultatele chestionarelor arătând o creştere a ponderii populaţiei deservite de la 22% la circa 70%, ceea ce înseamnă că populaţia deservită s-a mai mult 
decât triplat în urmă investiţiilor realizate (+214%). Acest procent se poate aplica şi la exploataţi/gospodării / afaceri din zonele unde s-a realizat investiţia.    
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De asemenea, o creştere importantă, de peste 500%, s-a observat la nivelul sosirilor turiştilor în agroturisme (acesta fiind un indicator cert privind 
dezvoltarea turismului în zone rurale), numărul turiştilor în agroturisme crescând de la 64.811 la 325.686 în perioada 2002-2009 (Sursa: INS – informaţia se 
referă la întregul teritoriu naţional), îmbunătăţirea infrastructurii fiind cu siguranţă unul din elementele care a concurat la dezvoltarea acestui sector economic.  

În ceea ce priveşte capacitatea investiţiilor de a crea locuri de muncă, se poate estima ca lucrările au condus la crearea unui număr cuprins între 14.400 şi 
16.368 posturi în perioada executării proiectelor. Acesta estimare are la baza următoarele consideraţii: 

1. Documentul de programare estimase crearea unui număr de 14.000 de locuri de muncă prin implementarea a 724 proiecte, adică circa 19 locuri de 
muncă pe proiect. Având în vedere faptul că s-au implementat 847 de proiecte, numărul de locuri de muncă create în timpul executării proiectelor este 
estimat la 16.368 (847*19).  

2. Aceasta estimare este validată de experienţa altor ţări din UE (cum ar fi Italia) pentru executarea unei lucrări de infrastructură în valoare de 1 milion 
de euro sunt necesari 15 lucrători pentru realizarea construcţiei şi încă 9 lucrători din alte sectoare relevante, adică un total de 24 de muncitori. Având în 
vedere valoarea medie a proiectelor finanţate în cadrul măsurii 2.1, însumând 708.737 euro, un proiect finanţat în cadrul măsurii 2.1 a avut nevoie de 17 
lucrători, înmulţit cu 847 de proiecte ar rezulta circa 14.400 locuri de muncă create. 

În ceea ce priveşte numărul de posturi permanente, acesta poate fi estimat doar într-o anumită măsură din rezultatele anchetei la beneficiari. În baza 
acestora, o parte din administraţiile beneficiare ale proiectelor SAPARD (reprezentând circa 41% din total) au creat în medie 2-3 locuri de muncă în vederea 
implementării proiectelor. Aceste numere, aplicate la universul beneficiarilor, redă circa 852 de locuri de muncă pe care le considerăm permanente având în 
vedere ca au intrat să facă parte din personalul angajat în cadrul unor organizaţii ale administraţiei publice. Cu siguranţă numărul posturilor permanente este 
subestimat dacă se are în vedere faptul că infrastructurile create / modernizate necesită lucrări de întreţinere. Totuşi numărul posturilor permanente finalizate 
la întreţinerea infrastructurilor nu a putut fi estimat exact, considerând ca circa 39% din beneficiarii măsurii 2.1 au declarat că, din lipsa fondurilor, nu vor 
putea întreţine investiţiile realizate, şi aproape 7% din respondenţii nu au putut / ştiut să răspundă la întrebarea „Consideraţi că întreţinerea infrastructurii 
realizate se poate face uşor sau este o povară prea mare in termeni de resurse umane şi financiari de investit?”. 

Mai mult, se remarcă că peste 74% din respondenţii nu ar fi realizat investiţia fără sprijinul financiar din programul SAPARD, restul de 28% fiind împărţit în 
mod egal între cei care ar fi realizat oricum lucrările şi cei care nu ştiu / nu răspund, efectul deadweight fiind aşadar relativ scăzut (circa 14%). 

Întrebarea C3. In ce măsura investiţiile sprijinite au contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale beneficiare? 

Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Distanţă atenuată Sursa Linii Directoare UE 

 

Transport / calatorii facilitate sau evitate datorita acţiunilor asistate 

(descriere şi kilometri şi / sau ore evitate pe an) 

------- 1,85 milioane de 

ore / an 
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Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă şi 

sanitare datorita 

asistenţei 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Ponderea populaţiei rurale care au acces la servicii îmbunătăţite de 

electricitate / canalizare / apa potabila / eliminare a deşeurilor 

datorita asistenţei (%) 

------- 70% 

Indicatori de impact (sursa  
PNADR) 

Evoluţia numărului de locuitori 

10.195.024 (2002) * 

 

9.663.516 

(2009) 

-5,21% 

Îmbunătăţirea tratării 

deşeurilor datorita 

asistenţei 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Ponderea deşeurilor solide / apei reziduale tratate datorita asistentei 

(%) 

Creşterea procentului 

volumului apei tratate şi 

creşterea numărului de 

exploataţii/gospodarii 

deservite 

+24%* 

 

Indicatori de rezultat 
(sursa  PNADR) 

Produsele reziduale / canalizările de apă reziduală / tratarea apelor 

uzate în staţii de tratare ca rezultat al acţiunilor asistate  

* în PNADR nu există o ţintă pentru acest indicator: în tabel s‐a trecut valoarea numărului de locuitori din mediul rural în anul 2002 ca baseline pentru a putea calcula 
evoluţia numărului de locuitori, după cum era cerut de indicatorul.  

** acest procent reprezintă creşterea numărului de localităţi conectate la reţea de canalizare în perioada 2002‐2009.  

Răspuns la întrebarea de evaluare: 

Peste 97% din beneficiarii măsurii 2.1 intervievaţi au afirmat că au observat o îmbunătăţire în calitatea vieţii populaţiei ce locuieşte în zona în cauză, 
motivarea adusă fiind deseori legată de îmbunătăţirea situaţiei economice a zonei, creşterea accesibilităţii acesteia şi îmbunătăţirea generală a condiţiilor 
igienico-sanitare ale populaţiei. Aşadar, în general, desigur se poate afirma că investiţiile sprijinite au contribuit într-o mare măsură la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii populaţiei rurale beneficiare. 

O privire mai atentă asupra indicatorilor, cuantificaţi conform rezultatelor anchetei la beneficiarii măsurii 2.1 arată următoarele: 

- Se estimează economisirea a peste 1,85 milioane de ore pe an în ceea ce priveşte deplasările, datorită acţiunilor asistate. În fapt, din răspunsurile 
beneficiarilor a rezultat economisirea a circa 14.311 ore pe luna, adică 154.285 ore pe lună, raportat la toate cele 442 proiecte care au finanţat drumurile în 
zone rurale, adică 1,85 milioane de ore pe an. 
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- Aşa cum a fost deja menţionat, ponderea populaţiei conectate la reţeaua de distribuire a apei potabile / canalizare a crescut de la 22% la circa 70% în 
zonele în care s-au realizat investiţiile co-finanţate din Programul SAPARD. Cu toate acestea, nevoile de investiţii la nivel naţional rămân ridicate, în special 
în ceea ce priveşte dotarea cu infrastructura de canalizare, ponderea localităţilor conectate la aceasta infrastructură fiind încă sub 20%. 

- În ceea ce priveşte impactul intervenţiilor asupra evoluţiei populaţiei trebuie spus, în primul rând, că izolarea efectului cauzat de fiecare factor care 
contribuie la fenomenele demografice este un exerciţiu posibil numai prin mijlocul unor cercetări statistice şi sociologice dedicate. Mai mult, evoluţia 
populaţiei rurale din România, caracterizată de o scădere cu 5,21% în perioada 2002-2009, se poate încadra, în principal, în două fenomene demografice 
principale, ambele fiind independente de factorul dotării cu infrastructură în zonele rurale: 1. fenomenul îmbătrânirii populaţiei, caracterizând evoluţia 
populaţiei în toata Europa şi în mod mai accentuat zonele rurale ale acesteia; 2. fenomenul urbanizării târzie a populaţiei României. Pe de altă parte, analiza 
evoluţiei populaţiei pe regiuni de dezvoltare şi judeţe arată o mare variabilitate a acestui indicator la nivel teritorial. Spre exemplu, patru judeţe (localizate în 
regiunile Centru, Nord Est şi Sud Est) au înregistrat scăderea populaţiei urbane şi creşterea populaţiei rurale, respectiv: Braşov (+3,97%), Covasna 
(+0,98%), Bacău (+2,04) şi Constanţa (+5,3), iar judeţul Iaşi a înregistrat o creştere atât a populaţiei urbane (+3,76%) cât şi a populaţiei rurale (+1,05%). Mai 
mult, în opt judeţe (localizate în regiunile Centru, Sud Est, Sud Muntenia şi Vest) populaţia rurală a scăzut mai puţin decât populaţia urbană, respectiv: 
Harghită, Brăila, Galaţi, Vrancea, Călăraşi, Prahova, Caraş-Severin şi Hunedoara. Pentru aceste judeţe se poate avansa ipoteza că o îmbunătăţire a 
infrastructurii rurale a contribuit la o evoluţie relativ pozitivă a populaţiei rurale, însă trebuie avut în vedere că alţi factori ar putea să fi avut un rol important, 
inclusiv criza industrială şi a locurilor de muncă din oraşele principale din aceste judeţe, precum şi, cum ar putea fi cazul judeţului Iaşi, o tendinţă 
demografică generală de creştere a populaţiei, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.  

- Creşterea procentului volumului apei tratate nu poate fi estimat exact: totuşi, pentru stabilirea unui procent indicativ s-a luat în considerare creşterea 
ponderii localităţilor deservite prin sistemul de canalizare centralizat, care a trecut de la 378 (2002) la 469 (2009), reprezentând o creştere cu circa 24% a 
localităţilor deservite, şi, prin extrapolare, a produselor reziduale / apelor tratate. 
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D. Măsura 3.1 “Investiţii în exploataţiile agricole” 

După cum este prevăzut de art. 2 al Regulamentului Consiliului  (CE)  2759/1999/CE adoptat de Comisia Europeana, Măsura 3.1 “Investiţii în exploataţiile 
agricole” va asigura condiţiile pentru implementarea acquis-ului comunitar în exploataţiile agricole şi are ca obiective generale raţionalizarea şi reorientarea 
producţiei pentru creşterea calităţii produselor obţinute prin aplicarea unor tehnologii competitive şi care ar putea limita poluarea asupra mediului 
înconjurător; îmbunătăţirea veniturilor producătorilor agricoli, atragerea tinerilor în activităţile agricole prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi muncă al 
acestora, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă şi bunăstare a animalelor.  

 

Logica de intervenţie a Măsurii 3.1 poate fi descrisă după cum urmează :  

 
         

 

 

 

  

 
 
Măsura 3.1 a folosit 91% din alocarea sa financiară, ceea ce reprezintă o valoare mai mare decât tendinţa generală a Planului Financiar al Programului 
SAPARD care în medie a fost de aproximativ 89%, demonstrând o eficienţă financiară ridicată. Având în vedere indicatorul de rezultat general privind 
numărul de  proiecte vizate (11.000) şi bugetul total alocat (259,1 mil. Euro), eficacitatea tehnică este scăzută, datorită numărului mic de proiecte 
contractate (numai 18%).   
 
 

Întrebarea D1: În ce măsura investiţiile au contribuit la îmbunătăţirea venitului fermierilor beneficiari? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target  Realizat Observaţii 

Raţionalizarea şi reorientarea 
producţiei pentru creşterea 
calităţii produselor 

Îmbunătăţirea calităţii produselor de 
fermă;  
Facilitarea metodelor agricole 
prietenoase faţă de mediu. 
 

Creşterea venitului şi a 
locurilor de muncă. 

Indicatori  
de realizare 

Indicatori de 
impact 

Indicatori de rezultat
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target  Realizat Observaţii 

1.1. Îmbunătăţirea veniturilor fermierilor 
beneficiari  

Indicatori de rezultat (sursa 
PNADR) 

Raportul dintre cheltuieli şi cifra de 
afaceri in ferme care au beneficiat de 
asistenta este estimat să fie mai mic 

<10% Nerealizat 
 

Raportul dintre cheltuieli si cifra de 
afaceri a fost de 97% în anul 
depunerii cererii, 103% în anul 
finalizării şi 102% în anul anul 
2009 (Sursa: www.mfinante.ro) 

Indicator de impact (sursa 
PNADR) 

Creşterea veniturilor “Venitul brut al 
fermei” in cadrul fermelor care au 
beneficiat de asistenta (EURO) 

>20%. 
 

40,4% Creşterea veniturilor între anul 
depunerii şi anul finalizării 
proiectelor (Sursa: 
www.mfinante.ro) 
 
La 77% a beneficiarilor venitul 
exploataţiilor a crescut în urma 
finanţării SAPARD (cercetare 
directă) 

Sursa:  

Linii Directoare UE 

 

"Venitul brut al fermei" al exploataţiilor 
asistate” (€) 

-- 
 

40,4% 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
Analiza indicatorilor în ceea ce priveşte criteriul 1.1 subliniază un efect pozitiv al finanţării asupra venitului. Aceste date au rezultat din analiza datelor 
Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro). Analiza indicatorilor în ceea ce priveşte criteriul 1.1 subliniazã un efect pozitiv al finanţării asupra venitului. 
Aceste date au rezultat din analiza datelor Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro), unde au fost identificate 68,92% din exploataţiile agricole 
incluse în eşantion (51 societăţi comerciale, asociaţiile familiale şi PFA-urile nefigurând în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice). Conform 
informaţiilor fiscale, în cazul acestor societăţi comerciale, între anul depunerii cererii de finanţare şi anul 2009, cifra de afaceri a crescut în medie cu 11.30%, 
iar veniturile au crescut în medie cu 16,88% (luând în considerare şi ratele de inflaţie). Creşterea veniturilor a fost mai mare în perioada dintre anul depunerii 
cererii de finanţare şi anul finalizării proiectului (40,4%), dar această creştere nu s-a dovedit sustenabilă 

La aceasta analiză se adăugă cercetarea directă asupra beneficiarilor, din care a rezultat ca 77% din beneficiarii au observat o creştere a venitului brut al 
exploataţiilor în urma finanţării SAPARD.  

Aşadar, având în vedere informaţiile fiscale furnizate de Ministerul Finanţelor şi declaraţiile beneficiarilor măsurii, Evaluatorul a concluzionat  că investiţiile 
au contribuit într-o bună măsură la îmbunătăţirea venitului fermierilor.  
 
 
După cum arată şi figurile următoare, la nivel naţional investiţiile au crescut în industria alimentară şi a băuturilor între anii 2002-2008 aproape cu 300%, iar 
venitul net al întreprinderilor în agricultură arată valori variabile în aceasta perioadă.  
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Sursa: INSE TEMPO_INV101D_28_6_2011 

Figura: Investiţii in industria alimentară şi a băuturilor în România 
 
 
 

VENITUL NET AL INTREPRINDERII

10275.9

14242.32

21384.2

12889.35 13381.36

8693.89

16572.02

11678.74

0

5000

10000

15000

20000

25000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M
il

io
an

e 
L

ei
 R

O
N

 
Sursa: INSE TEMPO_AGR208A_28_6_2011 

Figura: Conturile economice din agricultura – Venitul net al întreprinderilor din agricultură în România 
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Întrebarea D2: In ce măsura investiţiile sprijinite au contribuit la o mai bună utilizare a factorilor de producţie în cadrul exploataţiilor? 
Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target  Realizat Observatii 

2.1. Creşterea productivităţii 
factorilor 

Indicatori de rezultat 
(sursa PNADR) 

Raportul dintre “producţie” şi “total intrări” în fermele asistate  
 
Scăderea costului unitar pe produs vândut (EURO/ unitatea de măsura) 
in ferme care au beneficiat de asistenta 

> 20% 
 
 
< 10% 

n.d 
 
 
n.d 

Nu există 
date nici în 
tabelele de 
monitorizare 
şi nu s-au 
putut obţine 
date nici prin 
cercetarea 
directă, 
beneficiarii 
neavând 
evidenţa 
costurilor 
unitare de 
producţie, 
mai ales 
înaintea 
implementări
i proiectelor 

Sursa 

Linii Directoare UE 

 

Producţia pe hectar în exploataţiile asistate (€/ha) 
 
Producţia pe ora în exploataţiile asistate (€/ha) 
 
Costul pe unitate al produsului de baza vândut (exemplu €/tona, €/m3, 
etc.) în exploataţiile asistate 

-- 
 

n.d 
 
n.d. 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
 
Referitor la criteriul 2.1, putem constata lipsa totală a indicatorilor de evaluare. Nu există date referitoare la acestea nici în tabelele de monitorizare şi nu s-au 
putut obţine date nici prin cercetarea directă, beneficiarii neavând evidenţa costurilor unitare de producţie, mai ales înaintea implementării proiectelor. 
 
Analizând datele macroeconomice referitoare la producţia ramurii agricole putem observa o tendinţă de creştere în anul 2009 faţă de anul 2002, cea mai 
ridicată valoare fiind atinsă în anul 2008. Producţia animală arată o creştere relativ constantă, iar producţia vegetală arată o tendinţă asemănătoare cu 
producţia ramurii agricole.   
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Sursa: INSE TEMPO_AGR208A_28_6_2011 
Figura: Conturile economice din agricultura – Producţia ramurii agricole în România 
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Sursa: INSE TEMPO_AGR208A_28_6_2011 

Figura: Conturile economice din agricultura – Producţia vegetală şi animală în România 
 

Principalii indicatori financiari ai întreprinderilor din industria alimentară au urmat o tendinţă de creştere în perioada 2005-2007. Producţia exerciţiului a 
crescut cu 30%, iar rezultatul brut al exerciţiului financiar cu 73%.  
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Tabel: Principalii indicatori ai întreprinderilor din industria alimentară în România (Lei RON) 

 2005 2006 2007 

Cifra de afaceri totala  25,966,449,157   29,769,090,384  33,547,564,908 
Producţia exerciţiului  22,206,900,473   25,391,265,457  28,794,823,151 
Valoarea adăugată brută la costul factorilor    4,808,994,938     5,645,622,500    6,913,979,825 
Excedent brut de exploatare    2,589,802,374     3,024,154,329    3,658,935,228 
Rezultatul brut al exerciţiului    1,072,253,379     1,956,101,809    1,856,570,259 
Exporturi directe       795,050,556        739,994,369       997,303,924 
Investiţii nete realizate    2,312,192,976     3,224,264,067    4,031,890,010 
Investiţii brute    3,305,852,576     4,378,189,425    6,205,703,501 
Capital social la 31 decembrie    3,396,003,801     3,249,597,121    3,998,913,183 

Sursă: INSE TEMPO_IND109A_27_6_2011 

Pe baza datelor macroeconomice şi a datelor din investigarea directă a beneficiarilor putem concluziona că investiţiile efectuate au contribuit la creşterea 
productivităţii exploataţiilor beneficiara (66% al beneficiarilor evaluează pozitiv ca modernizarea condiţiilor de producţie şi a procedurilor aferente de gestiune 
a favorizat o creştere a producţiei exploataţiei şi 58% al beneficiarilor evaluează pozitiv faptul ca investiţiile efectuate au contribuit la scăderea pierderilor de 
producţie), ceea ce poate fi realizabil numai prin utilizarea mai eficientă a factorilor de producţie. 
 
Întrebarea D3: In ce măsura investiţiile sprijinite au îmbunătăţit calitatea produselor agricole in conformitate cu standardele UE? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat Observaţii
3.1. Îmbunătăţirea calităţii 
produselor agricole in 
conformitate cu standardele UE 

Indicator de rezultat 
(sursa PNADR) 

Raportul dintre preţul produselor de baza 
îmbunătăţite calitativ ca urmare a asistenţei 
şi preţul mediu al produselor respective să 
fie în creştere 

>1 si în 
creştere 

n.d. Nu există date nici în tabelele 
de monitorizare şi nu s-au 
putut obţine date nici prin 
cercetarea directă. 

Sursa: Linii 
Directoare UE 

 

Ponderea produselor în exploataţiile 
asistate, vândute cu eticheta de calitate (%), 
din care: 
 
 
(a) în conformitate cu standardele UE de 
calitate a alimentelor (%) 
(b) etichetele referitoare la agricultura 
ecologica (%) 

-
 

22% din beneficiari 
comercializează 
produsele cu 
etichetă de calitate 
 
(a) n.d. 
 
(b) n.d. 

Sursa: cercetare directă 
 
 
 
 
Nu există date nici în tabelele 
de monitorizare şi nu s-au 
putut obţine date nici prin 
cercetarea directă. 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
 
Investiţiile realizate prin Măsura 3.1 au contribuit la modernizarea condiţiilor de producţie şi a procedurilor aferente de gestiune prin adaptarea la standardele 
europene în cazul respondenţilor, ceea ce implicit presupune îmbunătăţirea calităţii produselor agricole in conformitate cu standardele UE. 
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Capacitatea ridicată de realizare (81%) a targeturilor propuse referitoare la numărul utilajelor şi echipamentelor achiziţionate implică indirect un grad înalt de 
realizare pentru criteriul 3.1 îmbunătăţirea calităţii produselor in conformitate cu standardele UE, atât prin îmbunătăţirea proceselor de producţie, cât şi prin 
adoptarea standardelor europene de prelucrare a produselor, prin mijlocul noilor echipamente / utilaje, conforme normelor UE. 

Mai mult, pe baza cercetării directe putem afirma ca 76% dintre beneficiari consideră că investiţia a determinat modificări în calitatea produselor. 

În cazul categoriei “Achiziţionarea de animale cu valoare genetică ridicată” capacităţile de realizare au fost sub targetul propus, cea mai ridicată fiind atinsă la 
subcategoria “Oi/capre” (18%), ceea ce ne indică nefolosirea în întregime a oportunităţilor oferite de Programul SAPARD pentru a îmbunătăţi produsele de 
origine animală. 

Din cercetarea directă reiese, că 22% dintre beneficiari comercializează produsele cu etichetă de calitate, aceste etichete garantând şi îndeplinirea 
standardelor de calitate UE. 

Pe baza acestor informaţii, Evaluatorul consideră, că investiţiile sprijinite prin Măsura 3.1 au îmbunătăţit calitatea produselor agricole în conformitate cu 
standardele UE într-o măsură semnificativă la toţi beneficiarii Măsurii, realizările fiind apropiate de aşteptări. 

Cu toate acestea, în anul 2011 un singur produs românesc este inclus în registrul Comisiei Europene DOOR al produselor agricole şi alimentare de calitate 
ale UE (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html) ceea ce sugerează că, deşi investiţiile sprijinite au îmbunătăţit într-o anumită măsură calitatea 
produselor agricole în conformitate cu standardele UE, totuşi trebuie făcute alte demersuri pentru recunoaşterea oficială a acestei calităţi. 

 
Întrebarea D4: In ce măsura investiţiile sprijinite au îmbunătăţit condiţiile de producţie prin condiţii de muncă mai bune şi în conformitate cu standardele UE? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat Observatii
4.1. Îmbunătăţirea condiţiilor de 
munca 

Indicator de rezultat 
(sursa PNADR) 

Să se înregistreze reducerea expunerii la: 
substanţe toxice, substanţe rău mirositoare, praf, 
condiţii climatice extreme, ridicarea de 
încărcături grele, program exagerat de lucru 

Reducere n.d Nu există date nici în 
tabelele de monitorizare 
şi nu s-au putut obţine 
date nici prin cercetarea 
directă. 

Sursa: Linii Directoare 
UE 

Ponderea exploataţiilor asistate care aplică 
îmbunătăţiri asemănătoare standardelor UE 
pentru condiţii de siguranţa şi sănătate a muncii 
(%) 

---------
 

n.d.  Nu există date nici în 
tabelele de monitorizare 
şi nu s-au putut obţine 
date nici prin cercetarea 
directă. 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
Îmbunătăţirea securităţii la locul de muncă se poate observa doar din datele de context: numărul persoanelor accidentate la locul de muncă în întreprinderi 
cu activitate în agricultură, silvicultură, pescuit şi industria alimentară a scăzut cu 28% in perioada 2003-2007 şi cu 15% în perioada 2008-2009.  
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Mai mult,12% din beneficiari menţionează condiţiile mai bune de muncă printre efectele pozitive directe şi indirecte generate de acţiunile de finanţare.  
 
Desigur, beneficiarii ce au achiziţionat echipamente / utilaje noi prin programul SAPARD au putut observa îmbunătăţiri ale condiţiilor de muncă (cum ar fi 
reducerea ridicării încărcăturilor grele) şi desigur aceşti beneficiari, atât vreme cât folosesc aceste noi utililaje / echipamente, aplică standardele UE pentru 
condiţiile de siguranţa şi sănătate a muncii, însă aceste elemente nu pot fi cuantificate exact datorită faptului că sistemul de monitorizare nu permite 
evidenţierea tipurilor de investiţii realizate la nivel de beneficiar / proiect.   
Aşadar, având în vedere datele de context, rezultatele anchetei asupra beneficiarilor, precum şi ipotezele calitative privind efectele utilizării anumitor 
echipamente / utilaje conforme standardelor UE, Evaluatorul poate concluziona ca investiţiile sprijinite au îmbunătăţit într-o anumită măsură condiţiile de 
producţie, prin condiţii de muncă mai bune şi în conformitate cu standardele UE.  
 
 
Întrebarea D5: In ce măsura investiţiile sprijinite au îmbunătăţit condiţiile de producţie în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor în conformitate cu 
standardele UE? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat Observatii 
5.1. Îmbunătăţirea bunăstării 
animalelor 

Indicator de rezultat 
(sursa PNADR) 

Procentul fermelor care au beneficiat de asistenţă aliniate 
la noile standard de bunăstare a animalelor 
 
Procentul de animale adăpostite în condiţii care întrunesc 
standardele comunitare in fermele care au beneficiat de 
asistenţă 

> 90% 
 
 
> 90% 

n.d. 
 
 
n.d. 

Nu există date nici în 
tabelele de 
monitorizare şi nu s-
au putut obţine date 
nici prin cercetarea 
directă. 

Sursa; Linii Directoare UE Ponderea exploataţiilor asistate care îndeplinesc 
standardele UE de bunăstare a animalelor (chiar daca 
cofinanţarea se referă la bunăstarea animalelor sau nu) 
(%) 
 
Ponderea animalelor adăpostite care corespunde 
standardelor UE privind exploataţiile asistate (chiar daca 
cofinanţarea se referă la bunăstarea animalelor sau nu) 
(%) 

- 
 
 
 
 
 

n.d 
 
 
 
 
n.d. 

Nu există date nici în 
tabelele de 
monitorizare şi nu s-
au putut obţine date 
nici prin cercetarea 
directă. 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
 
Cu siguranţă beneficiarii ce au efectuat investiţii pentru îmbunătăţirea adăposturilor animalelor, în cadrul sub-măsurilor din domeniile laptelui şi cărnii au 
asigurat condiţii de bunăstare a animalelor conforme standardelor comunitare, însă acest lucru nu poate fi cuantificat exact datorită faptului că sistemul de 
monitorizare nu permite evidenţierea tipurilor de investiţii realizate la nivel de beneficiar / proiect.  
Având în vedere celor mai sus, Evaluatorul poate concluziona că desigur investiţiile sprijinite au îmbunătăţit într-o anumită măsură condiţiile de producţie în 
ceea ce priveşte bunăstarea animalelor în conformitate cu standardele UE, însă acest lucru nu poate fi cuantificat în mod exact.  
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Întrebarea D6: In ce măsura investiţiile sprijinite au facilitat metodele agricole prietenoase fata de mediu? 

Criterii Sursa 
indicatorilor 

Descriere indicator Target Realizat Observatii

6.1. Integrarea aspectelor de 
mediu în investiţiile agricole 

Indicator de 
rezultat (sursa 
PNADR) 

Procentul fermelor beneficiare din totalul fermelor asistate 
având mai mult de 10% din totalul co-finanţării investiţiilor 
pentru îmbunătăţirea mediului, din care: 
 
- referitoare la gunoi şi exces de îngrăşământ (%) 
 
- referitoare la managementul apei in ferma (%) 
 
- alte practice agricole/ sisteme prietenoase cu mediul (%) 

>30%, 
comparat 
cu total 
ferme 
asistate 
 

n.d. 
 
  
 
0% 
 
1% 
 
n.d. 

Nu există date nici în tabelele de 
monitorizare şi nu s-au putut 
obţine date nici prin cercetarea 
directă. 
 
 
instalaţii de irigat 
 

Sursa: Linii 
Directoare UE 

Ponderea exploataţiilor agricole ale beneficiarului, care au 
introdus îmbunătăţiri ecologice, datorita cofinanţării (%), din 
care: 
(a) îmbunătăţirea ecologică ca obiectiv direct al investiţiei 
(%) 
(b) ca un efect colateral (exemplu: din cauza 
echipamentelor noi achiziţionate în principal pentru scopuri 
economice) (%) 
(c) referitoare la deşeuri de grajd şi îngrăşământ natural 
(%) 
(d) referitoare la gestionarea apei in cadrul fermei (%) 
 
(e) referitoare la (alte) practici agricole / sisteme benigne 
(%) 

---------
 

n.d. 
 
 
(a) n.d.  
 
(b) n.d. 
 
 
(c) 0% 
 
(d) 1%  
 
e) n.d.  

Nu există date nici în tabelele de 
monitorizare şi nu s-au putut 
obţine date nici prin cercetarea 
directă. 
 
 
 
 
 
 
instalaţii de irigat 
 

 Indicatori de 
realizare 
(sursa PNADR) 

Ponderea investiţiilor verzi 
 
 
 
 
Număr de proiecte in zone defavorizate definite in 
conformitate cu Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 
24/1998 (republicata) privind zonele defavorizate 

20% 
 
 
 
 
2400 

n.d.  
 
 
 
 
Nerealizat  

Nu există date nici în tabelele de 
monitorizare şi nu s-au putut 
obţine date nici prin cercetarea 
directă. 
 
Au fost finanţare în total doar 
1925 proiecte, dintre care marea 
majoritate înafara zonelor 
defavorizate 
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6.2. Îmbunătăţirea depozitării 
şi a răspândirii 
îngrăşământului natural 

Indicator de 
rezultat (sursa 
PNADR) 

Raportul dintre capacităţile de depozitare a gunoiului de 
grajd in fermele care au beneficiat de asistenta si totalul 
cantităţii de gunoi obţinute in fermele asistate 
 
Procentul de ferme care au beneficiat de asistenţă aliniate 
standardelor în ceea ce priveşte gunoiul de ferma 
 
Procentul  fermelor care au beneficiat de asistenţă şi care 
îmbunătăţesc capacitatea de depozitare şi împrăştierea pe 
teren a îngrăşământului 
 
din care: 

- depozitare (%) 
- împrăştierea îngrăşământului pe teren (%) 

>0,8 
 
 
 
>30% 
 
 
> 30% 

n.d.  
 
 
 
n.d.  
 
 
n.d.  

Nu există date nici în tabelele de 
monitorizare şi nu s-au putut 
obţine date nici prin cercetarea 
directă. 

Sursa: Linii 
Directoare UE 

Ponderea exploataţiilor asistate care au îmbunătăţit 
condiţiile de depozitare / răspândire a îngrăşământului 
natural (%), din care: 
 (a) cofinanţate din asistenţă (%) 
 (b) depozitare (%) 
 (c) răspândire (%) 
 
Ponderea exploataţiilor asistate care îndeplinesc 
standardele UE privind îngrăşământul natural(%) 

---------
 

n.d. 
 
 
 
 
 
 

Nu există date nici în tabelele de 
monitorizare şi nu s-au putut obţine 
date nici prin cercetarea directă. 

 Indicator de 
impact (sursa 
PNADR) 

Crearea de locuri de munca si impactul social: 
 
Număr de locuri de munca echivalente norma întreaga 
menţinute* 
 
Număr de locuri de munca echivalente norma întreaga nou 
create 
 
Creşterea numărului tinerilor stabiliţi in mediul rural: 
 
 
 
 
- din care, proprietari de ferme 

 
 
16.800 
 
 
3.200 
 
 
2.400 
 
 
 
 
600

 
 
10.914 
 
 
2.490 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
594  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu există date nici în tabelele de 
monitorizare şi nu s-au putut 
obţine date nici prin cercetarea 
directă. 
 
beneficiari sub 40 de ani 

 



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania   

 

139 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
 
În urma interogării directe a beneficiarilor rezultă că majoritatea au evaluat în mod pozitiv faptul că investiţiile efectuate au facilitat adoptarea de metode de 
lucru prietenoase faţă de mediu (65% dintre beneficiari) datorită achiziţionării de utilaje şi echipamente moderne la standarde europene (cu ajutorul unor 
echipamente necesare pentru aplicarea tratamentelor plantelor se reduce riscul contaminării solului şi aerului şi gradul de poluare în administrarea 
îngrăşămintelor chimice şi emisia de gaze şi pulbere, scurtarea perioadelor de semănat şi recoltat, evitarea tasării solului, reducerea cantităţii combustibilului 
şi a pesticidelor utilizate), datorită realizării unor bazine de colectare a dejecţiilor şi staţie de epurare a apelor reziduale (gestiunii dejecţiilor la nivelul 
fermelor), optimizării operaţiunilor efectuate, refolosirii gunoiului rezultat pentru fertilizarea terenurilor agricole, împiedicării eroziunii solului, introducerea unor 
fose septice ecologice şi realizarea unor bazine betonate pentru depozitarea reziduurilor, folosirea de sisteme noi de gestionare a deşeurilor, nefolosirea de 
materii poluante pentru curăţenia halelor. Pe baza rezultatelor datelor din chestionar şi  a indicatorului, care determină „Procentul fermelor beneficiare din 
totalul fermelor asistate având mai mult de 10% din totalul co-finanţării investiţiilor pentru îmbunătăţirea mediului > 30%” cu o performanţă de realizare 
ridicată (75% al fermelor având 57% din totalul co-finanţării investiţiilor pentru îmbunătăţirea mediului) putem concluziona că criteriul 6.1 a fost îndeplinit 
parţial. Nu avem date pentru calcularea ponderii investiţiilor verzi, iar numărul de proiecte în zone defavorizate este zero, datorită faptului că totalul 
proiectelor aprobate în cadrul Măsurii 3.1. nu atinge targetul acestui indicator. 
 
Investiţiile efectuate în cadrul Măsurii 3.1 au avut efecte variate asupra menţinerii si creării de noi locuri de muncă. Extrapolând rezultatele obţinute pentru 
societăţile comerciale din eşantion asupra tuturor proiectelor finanţate în cadrul Măsurii 3.1, putem estima că investiţiile finanţate în cadrul Măsurii 3.1 au dus 
la crearea de 2.490 noi locuri de muncă şi au contribuit la menţinerea unui număr de 10.914 locuri de muncă. Trebuie însă menţionat însă, că la aproximativ 
20% din beneficiari numărul de salariaţi a scăzut, acest fapt explicându-se cu înlocuirea forţei de muncă umane cu echipamentele şi utilajele achiziţionate din 
finanţarea SAPARD. 
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E. Măsura 3.2 “Constituirea grupurilor de producători” 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolului 2 din Regulamentul Consiliului n. 1268/1999, în cadrul Programului SAPARD România s-a activat o 
măsură de sprijinire a asociaţilor de producători. 

Logica de intervenţie a Măsurii 3.2 poate fi descrisă după cum urmează:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul acestei măsuri au fost depuse 4 proiecte, din care trei (aprobate) în domeniul laptelui şi unul (neaprobat) în domeniul mierii de albine şi produselor 
apicole. Cele trei proiecte aprobate au însumat circa 75.114,59 mii de euro, din care au fost plătite beneficiarilor circa 57,2 mii de euro, reprezentând 88% din 
valoarea angajată. Proiectele nu au fost finalizate, fiind transferate pe PNDR, motiv pentru care pentru măsura 3.2 nu a fost atins nici un rezultat prevăzut, iar 
intervenţiile nu au avut nici un impact.  

Aşadar, Evaluatorul nu dispune de datele necesare pentru a răspunde la întrebările de evaluare.  

Stimularea constituirii 
grupurilor de producători 
pentru comercializarea 
produselor agricole, silvice 
si piscicole 

Adaptarea produselor agricole,  
   silvice şi piscicole la cerinţele 

pieţei prin concentrarea, 
specializarea si eficientizarea 

comercializării acestora 

Creşterea 
veniturilor 
producătorilor şi 
crearea unor noi 
locuri de muncă  

Indicatori 
de realizare 

Indicatori de 
impact 

Indicatori de 
rezultat 
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F. Măsura 3.3 “Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural” 

Măsura 3.3 “Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural”, conform celor prevăzute de articolul 2 din Regulamentul 
Consiliului (EC) n. 1268/99, are obiectivul de a promova introducerea şi susţinerea practicilor agricole compatibile cu mediul şi care merg mai departe de 
„Bunele Practici Agricole”. Mai mult, Măsura vizează dezvoltarea experienţelor, practicilor, tehnicilor şi abilităţilor pentru o aplicare corectă a măsurilor de 
agro-mediu atât la nivelul administrativ cât şi la nivelul de întreprindere agricolă. În fine, iniţiativa îşi propune să sensibilizeze agriculturii în ceea ce priveşte 
tema protecţiei mediului prin reducerea input-urilor activităţilor agricole.  

Logica de intervenţie a Măsurii 3.3 poate fi descrisă după cum urmează:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Pentru o implementare corectă a iniţiativei (aşa cum s-a menţionat la paragraful 3.1 din acest raport) s-au identificat zonele pilot pentru fiecare din cele trei 
sub-măsuri identificate, respectiv: 

 sub-măsură A :  conservarea solului şi protecţia împotriva eroziunii 
 sub-măsură B:  conservarea biodiversităţii prin practici agricole tradiţionale; 
 sub-măsură C:  agricultura ecologică. 

Cu toate acestea, aşa cum s-a menţionat deja în alte capitole ale acestui raport, la 31/12/2009 stadiul implementării financiare a iniţiativei a rezultat extrem 
de limitat, numai 10% din cheltuiala publică prevăzută, însumând circa 190.000 euro, fiind plătită. Acest nivel de implementare a limitat foarte mult analiza 
impactului generat de intervenţia. Din punctul de vedere al implementării fizice, din cei 47 de solicitanţi ai asistenţei pentru sub-măsura b2, până în ziua de 

Dezvoltarea experienţei 
pratice, tehnice şi a 
capacităţii de 
implementare a măsurilor 
de agromediu, atât la nivel 
administrativ cât şi pentru 
producătorii agricoli. 

 
    Conservarea solului şi protecţia 
     împotriva eroziunii. 
      Conservarea biodiversităţii prin 

 practici agricole tradiţionale. 
    Dezvoltarea agriculturii ecologice 

Protejarea 
resurselor 
naturale prin 
implementarea 
bunelor practici 
agricole 

Indicatori 
de realizare 

Indicatori de 
impact 

Indicatori de 
rezultat 
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astăzi doar un singur agricultor continuă implementarea proiectului, în vreme ce ceilalţi au prezentat cereri de finanţare în cadrul PNDR 2007-2013, în cursul 
anului 2007, renunţând, astfel, la finanţarea SAPARD. 

În cadrul tabelelor următoare se raportează, aşadar, răspunsurile la Întrebările de evaluare, însă, în general, se poate afirmă ca, având în vedere progresul 
limitat al cheltuielilor, iniţiativa nu-şi a atins obiectivele stabilite în ceea ce priveşte protejarea mediului şi, mai ales, nu a contribuit în mod important la 
îmbunătăţirea Acquis-ului comunitar în gestionarea măsurilor de agro-mediu, aşa cum era prevăzut în obiectivele operaţionale. 

Aşa cum a fost menţionat şi argumentat în paragraful 3.1 din acest raport, Evaluatorul consideră ca neimplementarea corespunzătoare a măsurii 3.3 a fost o 
ocazie pierdută, îndeosebi pentru agricultura biologică, “Sub-măsura C: Agricultura ecologică”. Într-adevăr, tocmai măsuri similare (reg. CE 2078/92) au 
reprezentat în restul Europei o stimulare extraordinară pentru consolidarea metodelor de producţie compatibile cu mediul, favorizând în mod direct şi indirect 
difuzarea unor practici agricole cu o reducere substanţială a input-urilor.  

F1 Întrebarea: In ce măsura acţiunile sprijinite au contribuit la protejarea resurselor naturale in zonele sprijinite? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

 Protejarea resurselor naturale 
  

Sursa Linii Directoare 
UE 

Numărul si descrierea acţiunilor desfăşurate, din care: 

(a) legate de dezvoltarea agriculturii ecologice (%) 

 (b) legate de calitatea şi protecţia solului (%) 

 (c) legate de protejarea resurselor naturale sălbatice si a biodiversităţii (%) 

Zona acoperita de masuri susţinute (ha), din care: 

(a) legate de dezvoltarea agriculturii ecologice (%) 

 (b) legate de calitatea si protecţia solului (%) 

 (c) legate de protejarea resurselor naturale sălbatice si a biodiversitatii (%) 

1 

(a)  0 

(b) 1 

(c) 0 

50 ha 

(a) 0 

(b) 100 % 

(c) 0  

Indicatori de rezultat 

(sursa PNADR) 

Ponderea terenului care beneficiază de sub-măsura de agro-mediu, ca % din totalul 

terenului din zonele pilot care este vulnerabil la eroziune. 

Ponderea terenului temporar inundat care beneficiază de sub-măsura de agro-

mediu, ca % din totalul suprafeţei zonelor pilot optime pentru cultura orezului. 

Ponderea terenului pentru administrarea pajiştilor care beneficiază de sub-măsura de 

agro-mediu, ca % din totalul suprafeţei pajiştilor alpine din zona pilot. 

 

0% 

 

0% 

 

0,14%* 

* indicatori cuantificaţi  şi estimaţi de evaluator în baza cercetărilor directe şi a datelor de context  disponibile   
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Răspuns la întrebarea de evaluare :  

Aşa cum reiese din indicatorii de mai sus şi având în vedere stadiul implementării măsurii (a se vedea analiza progresului implementării Măsurii, descrisă la 
activitatea 3.1 din acest raport), contribuţia acesteia la protejarea resurselor naturale, în zonele pilot identificate a fost practic nulă. Suprafaţa implicată 
corespunde la circa 0,14% din suprafaţa totală eligibilă41.  
 

Întrebarea F2:  In ce măsura acţiunile sprijinite au contribuit la dezvoltarea experienţei practice in ceea ce priveşte implementarea măsurii de agro-mediu la 
nivelul fermei? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

 Creşterea conştientizării problemelor de 
mediu in rândul fermierilor 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea fermierilor care participă la activităţi asistate legate de măsurile de agro-

mediu (%) 

0% 

Indicatori de rezultat 

(sursa PNADR) 

Creşterea numărului total de fermieri cu producţii certificate ecologic (%) 

Numărul de fermieri care realizează conversia câtre metodele de producţie ale 

agriculturii ecologice. 

0% 

0 

Familiarizarea fermierilor beneficiari cu 
obiectivele şi tehnicile măsurii de 
agromediu 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea fermierilor asistaţi care implementează măsurile de agro-mediu, după 

asistenţă (%) 

Nu se poate 

cuantifica* 

* Proiectul nu este inca incheiat, deci nu este posibila cuantificarea indicatorului 

Răspuns la întrebarea de evaluare :  
Aşa cum reiese din setul de indicatori menţionat mai sus, contribuţia măsurii la dezvoltarea practicilor agricole compatibile cu mediul a fost practic nulă. 

 

Întrebarea F3: In ce măsura acţiunile sprijinite au contribuit la dezvoltarea experienţei practice în ceea ce priveşte implementarea măsurii de agro-mediu la 
nivel administrativ? 

                                                            

41 Cfr. NPARD, SAPARD, revised version 7th juliy 2006, p.274 
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

 Probleme de mediu integrate in politica 
de dezvoltare rurala la nivel naţional 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Descrierea de noi servicii de agro-mediu constituite de către administraţia de 

asistenţă a fermierilor 

Descrierea de noi cerinţe de mediu pentru activităţi de dezvoltare rurala la nivel 

naţional / regional, adoptate in conformitate cu standardele UE 

Nici unul 

  Nici unul 

 

Indicatori de rezultat 

(sursa PNADR) 

Creşterea suprafeţei de teren cultivat după modelul agriculturii ecologice din total 

suprafaţa (%) 

0% 

 

Răspuns la întrebare de evaluare :  

Aşa cum s-a menţionat deja, Măsura nu a contribuit în mod evident la îmbunătăţirea implementării Măsurilor de agro-mediu la nivel administrativ. Totuşi, este 
în curs de implementare PNDR 2007-2013, în cadrul căruia, progresul pozitiv al Axei 2, unde măsura 214 deja a cheltuit peste 15%42 din resursele puse la 
dispoziţie, sugerează o bună capacitate din partea administraţiei de a implementa aceste iniţiative, în ciuda impactului redus al Măsurii 3.3 din SAPARD.  
 

În concluzie, măsura 3.3 nu a generat, în cursul implementării Programului, impactul dorit, în special cu referire la cele trei aspecte avute în vedere de 
întrebările de evaluare.    

                                                            

42 Cfr. http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/member_states/Financial%20indicators%202007-2008-
2009%20RO.pdf 
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G. Măsura 3.4 “Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative” 

Măsura 3.4  are ca obiectiv, după cum este prevăzut de art. 2 al Regulamentului Consiliului  (CE)  Nr. 1268/99 de a promova crearea locurilor de muncă şi 
creşterea venitului prin diversificarea activităţilor agricole.  

Logica de intervenţie a Măsurii 3.4 poate fi descrisă după cum urmează :  

 
 

 

 

 

 

Măsura 3.4 a folosit 81% din alocarea sa financiară, echivalentul a peste 68 Milioane de €, demonstrând o bună eficienţă de cheltuire. De asemenea, 
rezultatele atinse prin investiţiile realizate sunt mai mult decât satisfăcătoare în raport cu procentele de resurse furnizate. În ciuda eficienţei măsurii care nu a 
fost completă, eficacitatea a fost îndeplinită, în special prin submăsura “Turism rural” care a concentrat circa 80% din cheltuiala întregii Măsuri. 

Întrebarea G1:  In ce măsura dezvoltarea şi diversificarea activităţilor din cadrul sau din afara fermei a contribuit la creşterea venitului (şi a standardului de 
viata) ale populaţiei rurale beneficiare?  

Criterii Sursa 
indicatorilor 

Descriere indicator Target Realizat 

 

 

 

1.1 Surse 

Sursa Linii 
Directoare UE 

Ponderea veniturilor beneficiarilor provenit din activităţi non-agricole (%) 

(a) din care provin din activităţi turistice (%) 

(b) din care provin din activităţile de meşteşug (%) 

(c) din care provin din vânzarea produselor locale si tradiţionale (%) 

(d) din care provin din alte activităţi non-agricole (%) (de exemplu: furnizarea de servicii, activităţi de folclor, etc.) 

--------- 48%* 

(a)90%*(
b)n.q. 

(c)3%* 

(d)7%* 

Îmbunătăţirea receptivităţii 
şi a diversificării 
intreprinderilor  

Mărire flux turistic şi
a producţiilor agricole              

netradiţionale 
 

Creşterea venitului
 şi a locurilor de 

muncă 

Indicatori  
de realizare 

Indicatori de 
impact 

Indicatori de 
rezultat 
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Criterii Sursa 
indicatorilor 

Descriere indicator Target Realizat 

alternative de 
venit au fost 
dezvoltate 
datorita 
asistentei 

Indicatori de 
impact 

(sursa PNADR) 

Ponderea venitului brut a beneficiarilor realizat (generat) din afara fermei ca urmare a asistentei (euro / 
beneficiar), din care: 
(a) privitor la turism  
(b) privitor la meşteşuguri si produse locale 

 
20% 
(a) 12% 
(b) 8% 

 
48%* 
(a) 40%* 
(b) 8%* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_2 

Întreprinderile 

locale create 

sau revitalizate 

menţinute 

după asistenţă 

Sursa Linii 
Directoare UE Numărul de întreprinderi create sau revitalizate datorita asistentei care încă funcţionează la doi ani după 

încheierea asistenţei 

(a) din care in sectorul turistic (%) 

(b) din care in sectorul meserii (%) 

(c) din care referitoare la produse locale si tradiţionale (%) 

(d) din care legate de alte activităţi non-agricole (%) 

--------- 1.055 

(a) 54% 

(b)2% 

(c)7% 

(d)38% 

 Indicatori de 
rezultat 

(sursa PNADR) 

 

Producţia de peste (tone/ an). 
Producţia de broaste (tone/ an). 
Producţia de crabi (tone/ an). 
Producţia de stridii (tone/ an). 
Producţia de scoici (tone/ an). 
Producţia de melci (tone/ an). 
Producţia de miere si alte produse apicole (tone/ an). 
Producţia de viermi de mătase (tone/ an). 
Producţia de ciuperci (tone/ an). 
Numărul de noi capacităţi cu fructe de pădure si arbuştilor fructiferi procesaţi la nivelul fermei. 
Numărul de capacităţi modernizate cu fructe de pădure si arbuştilor fructiferi procesaţi la nivelul fermei. 
Numărul de noi capacităţi cu plante aromatice procesate la nivelul fermei.  
Numărul de capacităţi modernizate cu plante aromatice procesate la nivelul fermei 

250 
10 
3 
2 
3 
5 
150 
0,5 
30 
20 
25 
20 
10 

1.009 
511 
n.d.* 
n.d* 
n.d.* 
n.d.* 
1.364 
2,2 
3.706 
6 
0 
2 
0 

* indicatori cuantificati si estimati de evaluator  in baza cercetarilor directe si a datelor de context disponibile, de asemenea pentru anumite submasuri beneficiarii nu au fost inclusi in esantionul de cercetare 
relativ la interviurile directe prin urmare nu a fost posibila estimarea contributiei tuturor submasurilor de referinta 
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Răspuns la întrebarea de evaluare :  

Analiza indicatorilor necesari în ceea ce priveşte criteriul 1.1 subliniază un efect mai mult decât pozitiv al finanţării asupra venitului. Aceste date au rezultat în 
mod evident din cercetarea directă asupra beneficiarilor finali. Totuşi, în acest caz specific, mai mult decât o diversificare a venitului, finanţarea a reprezentat 
oportunitatea de a iniţia o nouă activitate ( pentru mai mult de 54% din cazuri a fost vorba de o nouă iniţiativă). De asemenea, 97% din beneficiari deţin o 
societate comercială şi neagricolă, astfel Măsura a avut un efect mai mult decât pozitiv asupra creării de locuri de muncă în zonele rurale şi crearea de 
noi oportunităţi de muncă aşa cum se va trata în răspunsul la întrebarea următoare, mai mult decât asupra diversificării venitului după cum era prevăzut. 
Evident, sectorul unde s-a investit în principal, care a dat cele mai mari satisfacţii din punct de vedere economic este cel al turismului, atât ca mod de 
întâmpinare cât şi prin serviciile de reînnoire. Mai modestă este contribuţia la diversificarea venitului în ceea ce priveşte activităţile meşteşugăreşti sau alte 
activităţi de diversificare agricolă. 

In materie de creare de întreprinderi (criteriul1.2) este interesant de remarcat indicatorii de realizare privitori la locurile de cazare create. Programul 
SAPARD a sprijinit crearea de peste 11.200 locuri de cazare in zonele rurale româneşti în perioada 2001-2009. Dacă se raportează la situaţia contextuală 
( următorul tabel) datele capătă o relevanţă şi mai mare. Se subliniază astfel că peste jumătate din locurile în pat create în România din 2003 până în 2008 
au fost sprijinite prin finanţările SAPARD, demonstrând acoperirea foarte bună pe care Programul a avut-o, în special pentru Regiunile Nord Vest şi Centru şi 
buna corespondenţă a Programului la tendinţa generala a sectorului. 

Tab . Locuri în pat în zonele rurale, Sursă: “Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Report 2010” –   DG AGCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Locuri în pat în 
2008 în Zonele 

Rurale 

Var locuri în pat 
2003/2008 în zonele 

rurale  

 N°     N°    

1 Nord-Est Iasi 18.986   1.021   

2 Sud-Est Constanta 132.668   1.677   

3 Sud Muntenia Targoviste 21.464   -265   

4 Sud-Vest Oltenia Craiova 14.973   -139   

5 Vest Timisoara 21.396   683   

6 Nord-Vest Satu Mare 26.484   2.164   

7 Centru Alba Iulia 39.302   6.543   

8 Bucuresti Ilfov 18.937   8.912   

Total 294.210 20.596   
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Crearea de întreprinderi în zonele rurale sprijinită de SAPARD a avut rezultate foarte bune mai ales în sectorul turistic cu peste 54% de noi iniţiative sprijinite 
în acest sector, urmează apoi alte activităţi agricole de diversificare ( cu peste 38% din beneficiari), şi într-un mod mai limitat sectorul meşteşugăresc.  

În ceea ce priveşte diversificarea activităţilor agricole a fost importantă contribuţia în anumite sectoare ca de exemplu acvacultura şi, în special, apicultura 
şi cultivarea ciupercilor. În schimb măsura a avut un impact limitat asupra sectoarelor precum arbuştilor fructiferi şi plantelor aromatice, denumite încă 
sectoare de nişă dar cu câştiguri economice interesante, totuşi din partea beneficiarilor a existat o cerere limitată în acest sens, chiar dacă cei puţini care au 
început aceste iniţiative confirmă aşteptările interesante din punct de vedere economic ( creştere venit de peste 25% în urma finanţării) 

Toate iniţiativele finanţate au indicat valori bune prin rezultatele atinse, cu valori peste targetul stabilit şi datorită faptului că acestea nu au fost mereu 
estimate într-un mod verosimil, ţinând cont că, şi in cazul celorlalte Măsuri SAPARD aceasta cuantificare a fost făcută la începutul fazei de programare fără a 
mai fi revizuită. Totuşi, pentru Evaluator a existat un impact pozitiv evident al Măsurii în promovarea de întreprinderi cu capacitate de diversificare a propriei 
producţii agricole şi în abordarea  pieţei cu produse de nişă dar cu o altă valoare adăugată. 

De asemenea, în ceea ce priveşte datele de context, se remarcă evoluţia sectorului turistic în România: în general, în cursul anului 2009, ca urmare a crizei 
s-a înregistrat o uşoară reducere a înnoptărilor înregistrate în România; in ciuda acestui fapt, regiunile cu cea mai mare capacitate de atragere a turiştilor 
sunt zonele rurale din regiunea Sud est, Constanţa fiind pe prima poziţie, urmată de regiunea Centru (cu circa 3 milioane de înnoptări) şi pe locul al treilea 
Zona Carpaţiilor din regiunea Nord Vest. 

Table . Înnoptări ale rezidenţilor şi non rezidenţilor pe regiuni de dezvoltare, 2009 – Sursă: Eurostat 
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 Datele privind fluxul turistic, excluzând anul de criză 2009, indică o tendinţă interesantă de creştere a înnoptărilor, care în perioada 2000-2009 a fost pe 
întreaga ţară de circa 1%; nivelurile de creştere cele mai importante s-au înregistrat în zonele rural, în special din Regiunea Nord Vest şi Regiunea Centru ce 
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corespund zonelor interesate în mod special de Măsura 3.4. Pentru Evaluator iniţiativele finanţate nu numai că au fost coerente, dar au şi stimulat un nou flux 
turistic, redirecţionând atât fluxul intern cât şi străin către zonele rurale ale României. 

In concluzie Evaluatorul consideră că promovarea diversificării activităţilor agricole şi, mai general, crearea de locuri de muncă în zonele rurale, au avut un 
impact pozitiv asupra veniturilor populaţiei rurale beneficiare. Analiza indicatorilor, în special cei de rezultat, este limitată întrucât valorile target nu sunt 
realistice. Totuşi, iniţiativele astfel finanţate au contribuit într-o maniera mai mult decât pozitivă la creşterea cererii serviciilor turistice, mai ales în zonele 
rurale, în comparaţie cu restul României, în ciuda crizei, în contextul în care există şi este nevoie a se găsi formule noi pentru consolidarea sectorului turistic 
în zonele rurale . Impactul privind creşterea venitului a fost pozitiv, favorizând nu doar diversificarea dar mai ales naşterea unor noi ntreprinderi în zonele 
rurale cu capacitatea de a oferi servicii in sectorul turistic, hotelier şi in producerea de activităţi alternative agriculturii precum acvacultura, cultivarea 
ciupercilor, apicultură etc. 

Întrebarea G2. In ce măsură dezvoltarea şi diversificarea activităţilor din cadrul sau din afara fermei au contribuit la crearea de noi oportunităţi de muncă? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1 Locuri de munca create 
sau menţinute in activităţi 
non-agricole datorita 
asistentei 

Sursa Linii Directoare 
UE 

 Numărul de locuri de munca create sau menţinute in întreprinderile asistate la 

doi ani după încheierea asistenţei (FTE) 

(a) din care in sectorul turistic (%) 

(b) din care in sectorul meserii (%) 

(c) din care referitoare la produse locale si tradiţionale (%) 

(d) din care legate de alte activităţi non-agricole (%) 

(e) din care femei (%) 

---------  

10.946* 

(a)58%* 

(b)4%* 

(c)12%* 

(d)27%* 

(e)n.d.** 

Indicatori de impact 

(sursa PNADR) 

Numărul de locuri de munca echivalente cu norma întreagă  

(a) menţinute in condiţii mai bune 

(b) create 

35.000 

14.000 

21.000 

10.946* 

2.838* 

8.108* 

 

 Ponderea populaţiei rurale neagricole care are un venit obţinut din 
tranzacţii/locuri de munca generate de asistenta in afara fermei (mecanici 
agricoli si furnizori de servicii in agricultura) (%) 
Creştere a nr. de pensiuni turistice. 
Creştere a producţiei de peste. 
Creştere a producţiei de miere. 
Creştere a producţiei de viermi de matase. 
Creştere a producţiei de ciuperci.  
Creştere a producţiei de fructe de pădure si arbuşti fructiferi procesate. 

 
 
 
5% 
7% 
7% 
5% 
5% 
7% 

 
 
1%* 
n.d.*** 
n.d*** 
n.d*** 
n.d.*** 
n.d.*** 
n.d.*** 
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Creştere a producţiei de plante aromatice procesate. 7% n.d.*** 

*indicator cuantificat şi estimat de evaluator în baza datelor culese prin cercetări directe ale beneficiarilor finali   

** informatie ce nu s-a putut obtine in timpul cercetarii directe cu beneficiarii 

 

*** Valori de baseline indisponibile la inceputul programului si deci imposibilitatea cuantificarii variatiei ca urmare a interventiei 

Răspuns la întrebarea de evaluare :  
In ceea ce priveşte criteriul 2.1, valorile indicatorilor de mai sus au fost atribuite conform datelor strânse prin cercetarea directă asupra beneficiarilor, care au 
făcut posibilă estimarea impactului finanţării în ceea ce priveşte locurile de muncă create.  

Cu referire la estimarea locurilor de muncă create/menţinute, Evaluatorul s-a bazat pe cercetarea directă desfăşurată asupra beneficiarilor finali ai 
Programului după 2 ani de la finanţare. După cum s-a menţionat anterior privind metodologia de eşantionare, Evaluatorul estimează o eroare de 6%. Aşadar 
numărul efectiv de locuri de muncă create/menţinute este o valoare cuprinsă între 10.617 unităţi şi 11.274, cu un grad de încredere egal cu 95%. 

Rezultatele sunt foarte bune daca se ia în considerare că, în medie, pentru crearea de 8.108 locuri de muncă s-au cheltuit circa 8.411 €/ENI. Această 
valoare este foarte competitivă dacă se compară cu costurile pentru crearea locurilor de muncă din alte sectoare. Reiese astfel importanţa continuării 
investiţiilor în acest tip de iniţiative, având impact semnificativ asupra forţei de muncă mai ales în zonele rurale, unde ofertele de muncă sunt destul de 
limitate, aceste intervenţii fiind un instrument important pentru combaterea exodului din zonele rurale şi fluxul de migrare din zonele rurale către cele urbane 
sau din zonele rurale către alte ţări comunitare. În ceea ce priveşte valorile target, acestea par subestimate deoarece în faza ex ante a fost definit un cost 
mediu pentru crearea de locuri de muncă de doar 4.010 €/FTE, valoare nerealistă în raport cu contextul economic şi social al României de acum. După cum 
reiese, cea mai mare parte a locurilor de muncă a fost creată în sectorul turismului, în vreme ce diversificarea activităţilor agricole ocupă 27% din noile locuri 
de muncă create, activităţile caracterizate de utilizarea intensivă a forţei de muncă ( acvacultură, cultivare ciuperci, etc) reprezentând oportunităţi foarte bune 
pentru crearea de locuri de muncă în zonele rurale. 

Pentru a putea calcula indicatorul de impact privitor la pondera creării locurilor de muncă pentru populaţia din zonele rurale, Evaluatorul a apelat la date de 
context (DG-AGRI Agricultural Policy Perspectives, Member Satates Factsheets – March 2011) şi la informaţiile incluse în documentul  PNDR 2007-2013. 
Prin intermediul acestor date a fost posibilă calcularea valorii populaţiei rurale neangajată în activităţi agricole ce a fost cuantificată la circa 1,2 milioane de 
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persoane, ceea ce reprezintă 24,5% din populaţia activă in zonele rurale43. Pe de altă parte, a fost estimat numărul de locuri de muncă create în activităţile 
de diversificare agricolă a promovate prin Program şi a rezultat că circa 8.108 locuri noi au fost create şi circa 2.838 au fost menţinute datorită iniţiativelor 
Măsurii 3.4. Aşadar, ponderea Programului SAPARD pentru crearea oportunităţilor de muncă destinate populaţiei care nu este ocupată în agricultură  în 
zonele rurale din România a fost de circa 1%. 

In concluzie, privitor la impactul asupra ocupării, Măsura a avut rezultate foarte bune, atât în ceea ce priveşte venitul cât şi crearea locurilor de muncă. Se 
confirmă astfel că sectorul agricol ar putea fi motorul pentru crearea locurilor de muncă în zonele rurale incepând cu diversificarea întreprinderilor dar şi 
oferta de servicii în domeniul turistic hotelier. In aceste zone ale României asistăm la o profundă transformare a pieţei de muncă, unde sectorul serviciilor 
asumă treptat un loc semnificativ în raport cu sectorul primar. Este fundamental ca în această perioadă de tranziţie actorii activi în mediul rural să fie sprijiniţi 
pentru îmbunătăţirea competitivităţii lor, mai ales pentru sectoarele dinamice, caracterizate de o tendinţă de creştere economică, cum ar fi sectoarele 
serviciilor. În acest context, şi Măsurile însoţitoare, transversale, precum formarea profesională, sunt cruciale pentru sprijinirea întreprinzătorilor din zonele 
rurale. In concluzie, după părerea Evaluatorului Măsura 3.4 a generat un impact foarte bun atât în ceea ce priveşte crearea locurilor de muncă cât şi pentru 
îmbunătăţirea veniturilor în zonele rurale. 

 

                                                            

43 PNDR 2007-2013 versiunea 5 Iunie 2010, pag 14 
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H. Măsura 3.5 “Silvicultură”  

După cum este prevăzut de art. 2 al Regulamentului Consiliului  (CE)  nr. 1268/99, Măsura 3..5 “Silvicultura”  are ca obiectiv general promovarea unei 
administrării durabile a resurselor forestiere şi favorizarea menţinerii şi dezvoltării economice a patrimoniului forestier.  

Logica de intervenţie a Măsurii 3.5 poate fi descrisă după cum urmează:  
 

 

 

 

 

 

Măsura 3.5 a cheltuit 77,68% din alocarea sa financiară, reprezentând circa 10 puncte mai puţin faţă de media cheltuielilor efectuate în cadrul Programului 
SAPARD în aceeaşi perioadă, indicând astfel o bună eficienţă de cheltuire. Rezultatele atinse prin investiţiile realizate sunt mai mult decât satisfăcătoare în 
raport cu procentele de resurse furnizate. Deşi nu a existat o eficienţă completă, din punctul de vedere a eficacităţii Măsura şi-a atins obiectivul, în special 
pentru cele două submăsuri care concură în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivului privind durabilitatea administrării patrimoniului forestier din 
România.  

O premiză obligatorie este cea privitoare la situaţia cheltuielii pentru fiecare submăsură, după cum a fost descris pe larg în fişa măsurii din paragraful 3.1 al 
acestui raport. Situaţia referitoare la plăţi definită în faza de programare s-a concentrat exclusiv asupra două submăsuri, acest lucru limitând impactul 
iniţiativei asupra anumitor aspecte de conservare şi creştere a patrimoniului forestier. De fapt, implementarea Măsurii a avut rezultate neaşteptate atât 
datorită complexităţii procedurilor, cât si datorită schimbării cadrului legislativ din sectorul forestier din ultimii ani şi atractivităţii limitate a mecanismelor de 
implementare. Oricum, Evaluatorul a efectuat o analiză riguroasă a impactului generat care a fost coerent doar pentru anumite aspecte, cu elementele vizate 
de Întrebările Comune de Evaluare, însă nu a putut să reflecte în totalitate  complexitatea patrimoniului forestier din România.  

Întrebarea H1: In ce măsură a contribuit măsura de silvicultură la menţinerea şi dezvoltarea resurselor forestiere, prin influenţarea utilizării terenului şi 
structurii şi calităţii suprafeţelor împădurite? 

Creştere accesului şi  

administrării patrimoniului  

forestier existent   

  Îmbunătăţirea capacităţii 

      productive Şi  

      de  utilizare

       Asigurarea durabilităţii 

           fondului  

         forestier din România 

Indicatori de 
realizare 

Indicatori 
de impact 

Indicatori de 
rezultat 
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

1.1 Creşterea zonelor împădurite 
pe terenurile agricole si non-
agricole 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Suprafaţa de plantari asistate (ha) --------- 115 Ha 

Indicatori de rezultat 
(sursa PNADR) 

Creşterea suprafeţei de teren agricol împădurit. Creşterea lungimii drumurilor 
forestiere 

40.000 Ha 115 Ha 

Indicatori de impact 

(sursa PNADR) 

Creşterea suprafeţei împădurite, prin proiectele SAPARD, fata de suprafaţa 
existenta (de padure private si publica a consiliilor locale). 

2% 0,10% 

1.2 Reducerea terenului 
abandonat datorita împăduririi 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea terenurilor împădurite abandonate datorita asistentei (%)    0,06%* 

1.3 Creşterea anticipata a 

volumului de păduri datorita 

plantarii de noi copaci si 

îmbunătăţirea pădurilor existente 

 Sursa Linii Directoare 
UE 

Creşterea medie anuala suplimentara anticipata  datorita ajutorului (m³/ ha / an) 

(a) din care in noi plantari (%, hectare in cauza) 

(b) din care datorita îmbunătăţirii pădurilor existente (% si hectare in cauza) 

 

  

 

Între 7 şi 4 m³/ ha / an 

(a)  100% 

(b) 0% 

Indicatori de rezultat

(sursa PNADR) 

Creşterea numărului de puieţi obţinuţi in pepiniere proprii. 8.000.000 2.700.000 

1.4 Îmbunătăţirea anticipată a 
calităţii datorita plantarii si 
îmbunătăţirii forestiere 

  

Sursa Linii Directoare 
UE 

Tendinţa parametrilor de calitate/de structura (descriere; 

de exemplu, lemn de esenta tare / lemn de esenta moale, evolutia diametrului, 

rectilinitate, noduri ...) 

-------- 

 

 cfr raspuns de 
evaluare 

* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  
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Răspuns la întrebarea de evaluare :  

Contribuţia Măsurii 3.5 la criteriul 1.1 din întrebarea de evaluare rezultă aproape nulă, ţinând cont de faptul că valoarea target stabilise o creştere a suprafeţei 
împădurite de 2%, echivalentul a 120.000 Ha în timp ce Măsura 3.5 a împădurit prin submăsura “Impaduriri” 115 hectare de teren anterior agricol exclusiv 
prin finanţarea celor 3 beneficiari. Această suprafaţă împădurită reprezintă astfel o creştere a zonei împădurite din România puţin semnificativă. 

În raport cu al doilea criteriu de evaluare (1.2) privitor la procentul de teren abandonat ce a fost recuperat datorită asistenţei  şi in acest caz contribuţia 
Programului este destul de limitată. In România de astăzi fenomenul abandonului terenurilor  este în continuă creştere, după cum o indică documentul  
PNDR 2007-2013, datorită tăierilor nesăbuite ale pădurilor, dificultăţilor de acces la teren, investiţiilor puţine din acest sector. Pentru a putea examina 
relevanţa Programului SAPARD pentru acest fenomen, Evaluatorul, în baza datelor Eurostat disponibile, a notat că în perioada 2003/2007 a existat o 
scădere a Suprafeţei  Agricole Utile de circa 177.660 Ha. Din aceste terenuri pierdute sau abandonate, se presupune că în anul 2007, 115 hectare au fost 
împădurite prin intermediul SAPARD astfel că procentul de suprafaţă de teren agricolă abandonată împădurită era mai puţin de 1%44.  

În ceea ce priveşte al treilea criteriu de evaluare (1.3) referitor la creşterea patrimoniului forestier Evaluatorul a estimat, pe bază interviurilor realizate în 
rândul celor trei beneficiari ai sub-măsurii „Împăduriri” provenind din judeţul Harghita, o creştere media anuală cuprinsă între 4 şi 7 m3 / ha a plantaţilor noi, 
ca urmare a repopulării unor suprafeţe abandonate sau reconvertite în scopul diversificării solurilor vegetale, din punctul de vedere al structurii şi al 
compoziţiei, cu precondiţia puterii staţiunilor interesate. Aceasta estimare a fost efectuată având în vedere faptul că morfologia complexă şi accesibilitatea 
teritoriului din zonele forestiere ale judeţului Harghita (regiune Centru) a determinat, în ultimii ani, abandonul acestor arii, mai ales în zonele localizate la cele 
mai ridicate altitudini, caracterizate, astăzi, de populaţii de valoare forestieră redusă. Reconversia culturilor cu specii endemice sau introduse nu ar trebui, în 
linia de principiu, să determine pierderea unor funcţionalităţi, deoarece solurile vegetale, după o perioadă de stază, ar fi capabile să producă creşteri din ce în 
ce mai mari într-un timp mediu-lung. Aşadar, abandonul culturilor a cauzat prezenţa unor suprafeţe extinse neadministrate sau secătuite, având consecinţe 
asupra dinamismului structural şi asupra calităţii tulpinilor, ce trebuie reconsiderate pentru evaluarea potenţialului lor comercial eventual.  

De asemenea, valoarea creşterii şi îmbunătăţirii noului patrimoniu forestier a fost destul de semnificativ, Evaluatorul estimând că noile pepiniere, cu o 
suprafaţă de 4,5 ha, au o capacitate de peste 2,5 Milioane de puieţi. Acestea pot regenera cu uşurinţă o mare parte a resurselor forestiere. Cifra ajunge la  
33% din valoarea target identificată în cadrul programării.  

În ceea ce priveşte criteriul 1.4 intervenţiile în domeniul silviculturii, vizând, pe de o parte, favorizarea inovării şi a dezvoltării naturale, se inserează în 
categoria mai amplă a silviculturii productive, cu o tendinţă să se destine coniferele la mesele comerciale, în vreme ce sortimentele potenţiale de foioase pot 
fi cuprinse în structurile comerciale de valoare până la materii prime pentru mobila. 

In concluzie, se poate afirma că Măsura contribuie în mod limitat la valorizarea  patrimoniului forestier şi la îmbunătăţirea folosirii solului, în fapt analiza 
indicatorilor prezentaţi, tematica de îmbunătăţire a calităţii şi cantităţii patrimoniului forestier subliniază că în acest context impactul Măsurii a fost destul de 
                                                            

44  Evaluatorul presupune că totalitatea suprafeţei agricole redusă în perioada 2003/2007 poate fi identificată ca suprafaţă de teren abandonată şi in baza informaţiilor deţinute se presupune ca 
tocmai pe aceste suprafeţe au fost implementate intervenţiile de împădurire obiect al submăsurii  .  
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redus. Îmbunătăţirea noilor zone împădurite prin intermediul Măsurii a vizat exclusiv 115 hectare şi 3 beneficiari, ce au iniţiat împăduriri pe terenuri ce 
precedent erau de uz agricol, după cum era cerut în cererea de propuneri de proiecte din 2006. Suprafaţă astfel împădurită are un impact puţin relevant în 
raport cu dimensiunea fondului forestier din România ce corespunde cu peste 6,5 milioane de hectare. 

Întrebarea H2 ( H1B): In ce măsură a contribuit măsura de silvicultură la menţinerea şi dezvoltarea resurselor forestiere prin influenţarea depozitării totale a 
carbonului în suprafeţele împădurite? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Exista o suplimentare de carbon in 
împădurirea noua si in cea existenta 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Tendinţa stocarea anuala neta medie de carbon datorita asistentei (milioane de tone / an) --------- 747,5** 

* indicator cuantificai şi  estimat de evaluator în baza datelor de context disponibile  

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
Metodologia utilizată pentru estimarea cantitatii de CO2 absorbita de masa lemnoasă forestiera în zonele agricole împădurite a fost preluată din „Liniile 
Directoare pentru Inventarele naţionale privind gazele cu efect de seră din sectorul agricol, forestier şi alte utilizări ale solurilor (AFOLU – Agricolture Forestry 
and Other Land Use)” realizate în anul 2006 de către IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Conform acestor surse de informaţii, Evaluatorul a 
putut să estimeze absorbţia medie anuală a carbonului în masa lemnoasă forestieră sprijinită de Programul SAPARD 

Mai în detaliu, suprafeţele împădurite prin sub-măsura “împăduriri” totalizează 115 ha şi sunt alcătuite din păduri mixte, în prevalenţă brazi şi larici, sau chiar 
ambele tipologii de plante. Un hectar împădurit prin aceasta tipologie de plante aduc o contribuţie la absorbţia masei lemnoase de un “C-sink” pe an de 6,5 
tCO2eq. an -1.  C-sink pe an garantat de sprijinul. 

În concluzie, se estimează ca cei 115 hectare împădurite pe terenuri agricole, contribuie cu un C-sink pe an garantat de circa 747,5 tCO2eq. an -1 Aceasta 
reprezentând contribuţia directă a programului SAPARD la acest fenomen specific. 

Întrebare H3: In ce măsură acţiunile sprijinite au permis contribuţia măsurii de silvicultură la aspectele de natură socială şi economică ale dezvoltării rurale? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

2. 1 Producţie mai raţională a produselor 
(sau serviciilor) forestiere 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Schimbare pe termen scurt / mediu in costurile anuale pentru silvicultura, 

colectarea si transportul recoltării, operaţiunilor de stocare 

datorita asistenta (euro / m³) 

Ponderea exploataţiilor conectate la asociaţii ale proprietarilor de păduri sau la 

______  

 

16%* 
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

organizaţii similare, mulţumita asistenţei (%) Nu este cazul 

 Indicatori de rezultat

(sursa PNADR) 

Creşterea capacităţii de prelucrare primara a lemnului care respecta condiţiile 

tehnice de protecţia mediului. 

20% 5%* 

 Indicatori de rezultat 

(sursa PNADR) 

 Creşterea numărului de proprietari de păduri asociaţi  20% 0% 

Indicatori de impact 

(sursa PNADR) 

Creşterea productivităţii in sectorul exploatării forestiere  Crestere cu 
3% 

n.d. 

2.2 Terenul si interesele socio-economice 
sunt protejate 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Puncte de vânzare suplimentare sunt asistate, in special pentru produse de 

dimensiuni mici / calitate scăzuta (m³) 

Activităţi suplimentare in cadrul pădurilor (de exemplu, activitatile turistice, etc) 

--------- Nu este cazul 

 

Nu este cazul 

2.3 Mai multe activităţi in comunitatea 
rurala, ca urmare a producţiei primare sau 
secundare sau din cauza prelucrării 
iniţiale si etapelor de comercializare 

  

Sursa Linii Directoare 
UE 

Volumul rezervelor  pe termen scurt a produselor forestiere de baza, de scara 

mica, prelucrate local (m³ / an) 

Ocuparea forţei de munca pe termen scurt / mediu (exploatare forestiera, 

prelucrare iniţiala si comercializare, si in continuare de prelucrare locale, la scara 

mica si de marketing), direct sau indirect, 

in funcţie de acţiunile asistate (ENI / an) 

 736.251 (m³) 

 

 

 

 

68/an* 

Indicatori de impact 

(sursa PNADR) 

Creşterea numărului de locuri de munca.  Crestere cu 
3% 

0,2%* 

 2.4 Venituri menţinute sau crescute in 
zonele rurale 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Venituri pe termen scurt / mediu ca urmare a asistării activităţii (număr de 

beneficiari) 

 

(a) din care venitul suplimentar (%, si ha.) 

(b) din care datorita activităţilor asistate din cadrul sau din afara fermei (%) 

  

18.740* €/an 

34 beneficiari 

(a) 0% 

(b) 100% 
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* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  

Răspuns la întrebarea de evaluare :  
In raport cu primul criteriu de evaluare (criteriul 2.1) indicatorul propus a fost valorizat pin folosirea investigării făcută în mod direct de către Evaluator. Se 
estimează că sub-măsura “Drumuri forestiere” contribuie în mod considerabil la reducerea costurilor de prelucrare a lemnului. Practic, după cum a fost 
raportat de către beneficiari, peste 40% dintre intervievaţi afirmă că după finanţare a existat o reducere a costurilor. Această reducere, în medie, a fost de 16 
şi a vizat în mod special diminuarea costurilor de transport şi modul de colectare a masei lemnoase. Totuşi din analiza desfăşurată asupra beneficiarilor nu a 
fost posibilă exprimarea acestei variaţii in termeni absoluţi €/M3, cum cereau întrebările comune de evaluare. Referitor la indicatorul “Creşterea capacităţii de 
prelucrare primară a lemnului care respectă condiţiile tehnice de protecţia mediului”, după cum s-a menţionat şi în fişa Măsurii anexă la prezentul raport, i s-a 
atribuit o valoare teoretizând contribuţia totală la realizarea lui din partea sub-măsurii “Investiţii pentru îmbunătăţirea prelucrării primare a lemnului şi 
marketingului produselor forestier”. Din cercetarea directă asupra beneficiarilor a rezultat că în urma finanţării creşterea în îmbunătăţirea capacităţii de 
producţie a fost de 5%. In cele din urmă indicatorul privitor la creşterea numărului de proprietari asociaţi nu poate fi cuantificat întrucât sub-măsura aferentă 
nu a fost activată. 

Analiza criteriului 2.2 asupra impactului generat de iniţiativă în contextul socio-economic şi de protecţie a solului nu are aplicare întrucât nici-o sub-măsură nu 
a prevăzut finanţare în acest sens.   

În ceea ce priveşte al treilea criteriu de analiză 2.3, referitor la îmbunătăţirea activităţilor şi a vitalităţii comunităţii rurale se remarcă faptul că atât drumurile, 
cât şi investiţiile productive au o contribuţie notabilă în acest sens. Referitor la drumuri, au fost realizaţi peste 600 km de drum în cadrul pădurilor din 
România, de către 75 de beneficiari ( aproape în totalitate beneficiari publici) ce contribuie în manieră semnificativă la îmbunătăţirea utilizării chiar si 
neproductive a resurselor forestiere. Din datele primare culese pentru peste 50% dintre beneficiari, investiţiile astfel realizate permit o îmbunătăţire a 
valorificării resurselor forestiere chiar şi în scopuri neproductive cu consecinţe imediate asupra populaţiei rurale. Pentru beneficiarii finali, care nu sunt mici 
producători de lemn ci în general proprietari publici de zone împădurite deţinând în medie 312,4 hectare de suprafaţă împădurită, în urma finanţării 
dimensiunile suprafeţelor deţinute au crescut în medie cu 24%, confirmând astfel contribuţia pozitivă a sub-măsurii la recuperarea şi valorificarea 
patrimoniului forestier şi a dinamicii comunităţii rurale beneficiare. Mai mult, indicatorul privind volumul masei forestiere la dispoziţie se regăseşte în raport cu 
sub-măsura privind creşterea productivităţii în firmele de prelucrare a lemnului. În baza datelor de monitorizare la dispoziţie se estimează că anual contribuţia 
SAPARD a favorizat prelucrarea a 736.251 m3 de masă lemnoasă. 

Privitor la locurile de muncă este de remarcat că exclusiv sub-măsura legată de îmbunătăţirea echipamentelor a avut un impact direct pozitiv, crearea de 
drumuri neavând un efect direct asupra forţei de muncă în termeni de durată. Pentru sub-măsura privitoare la investiţii în societăţile forestiere au fost 
finanţate 34 proiecte, din investigarea directă a beneficiarilor rezultând că pentru 50% din eşantion, în urma finanţării, a existat un impact pozitiv asupra forţei 
de muncă, iar în general raportând datele la universul de referinţă, Evaluatorul estimează că pentru 34 proiecte finanţate creşterea locurilor de muncă a fost 
de 68 ENI/AN. Luând în considerare ulteriorul indicator de impact referitor la Măsura 3.5 privind creşterea locurilor de muncă şi comparând cu datele 
Eurostat se remarcă faptul că în anul 2008 în România au fost 34.651 persoane angajate în sectorul forestier, demonstrând impactul pozitiv, deşi limitat 
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(+0,2%), al Măsurii asupra ocupării forţei de muncă. Alte date de context asupra tendinţei locurilor de muncă din sectorul forestier şi industria forestieră în 
România (2008-2009) subliniază creşterea ocupării de circa 5% în timp ce, în aceeaşi perioadă în UE27 a existat o diminuare a ocupării de 5,8%; această 
ultima informaţie confirmând dinamica pozitivă a sectorului forestier românesc şi faptul că acesta este vital chiar şi în comparaţie cu tendinţele din restul 
Europei. 

Referitor la ultimul criteriu (2.4) de evaluare se ia in considerare sub-măsura privitoare la investiţiile în societăţile forestiere şi de prelucrare a lemnului. Din 
analiza datelor culese din investigaţia directă se evidenţiază că toţi beneficiarii finali au avut dimensiuni destul de semnificative.  Este vorba de structuri cu 
venituri peste 1 Milion de Euro. În baza datelor culese prin investigaţiile directe, Evaluatorul a estimat o creştere medie anuală a venitului în urma contribuţiei 
de circa 18.740€, ceea ce nu reprezintă un procent mare în raport cu veniturile medii, dar este un semn al unor bune posibilităţi de câştig economic în urma 
finanţării efectuate.   

In concluzie, indicatorii evidenţiază o desfăşurare pozitivă a iniţiativelor în favoarea unei îmbunătăţiri rolului economic şi social al pădurilor, atât în termeni de 
valorificare economică, cât şi a ocupării forţei de muncă, totuşi, luând în calcul numărul limitat de iniţiative şi de resurse disponibile (circa 75 Milioane de 
euro), impactul Măsurii 3.5 asupra sistemului forestier din România a fost destul de moderat. Pe de altă parte, se remarcă faptul că Măsura a contribuit în 
mod pozitiv ca răspuns la exigenţele de garantare a unui sector forestier durabil în România prin îmbunătăţirea valorificării şi creşterea productivităţii 
întreprinderilor din sectorul lemnului.   

Întrebarea H4: In ce măsură acţiunile sprijinite au permis contribuţia măsurii de silvicultura la aspectele de natură socială şi economică ale dezvoltării rurale 
prin menţinerea şi sporirea adecvată a funcţiilor de protecţie în gestionarea pădurilor? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

4.1 Acţiuni de protecţie adecvate 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Suprafaţa plantata / gestionata având în vedere functţile de protecţie (ha.) 

(a) din care teren agricol (%) 

(b) din care mase de apa (%) 

(c) din care sate, facilităţi turistice (%, plus tipul si magnitudinea interesului, de 

exemplu, exprimat aproximativ in numărul de locuitori, Locuri de odihna, etc) 

--------- 119,5 Ha e 604 km 

(a) 96% 

(b) n.a. 

(c) n.a. 

 Indicatori de rezultat 

(sursa PNADR) 

Creşterea suprafeţelor de păduri administrate de asociaţiile proprietarilor de păduri 10% 0% 

Indicatori de impact 

(sursa PNADR) 

Creşterea suprafeţei pădurilor private administrate pe baza planurilor de amenajare Crestere 
cu 10% 

0% 
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Răspuns la întrebarea de evaluare :  
În ceea ce priveşte criteriul 4.1 se poate afirma că, în ansamblu, toate iniţiativele activate si finanţate prin Măsura 3.5 contribuie într-un mod pozitiv la 
protecţia patrimoniului forestier din România prin îmbunătăţirea diverselor componente necesare unei administrări durabile a patrimoniului forestier. În 
special, împăduririle efectuate, pepinierele realizate cât şi drumurile forestiere au rol direct şi indirect de protecţie a patrimoniului forestier. În schimb au fost 
făcute multe demersuri pentru promovarea unei planificări a resurselor forestiere şi se prevede că aceste iniţiative de planificare vor avea efect o data cu 
începerea noii perioade de programare 2007-2013. 

In concluzie pentru Măsura 3.5  întrebările comune de evaluare vizează investigarea măsurii în care ajutorul a contribuit la crearea unor zone forestiere 
administrate intr-un mod durabil. Scopul măsurii este exprimat clar în obiectivele indicate de Programul SAPARD şi sunt în acord cu principiul de gestionare 
forestieră durabilă: utilizarea de specii autohtone, menţinerea şi îmbunătăţirea vegetaţiei riverane, reducerea fragmentării habitatelor naturale şi 
seminaturale, reducerea simplificării peisajului, crearea de păduri permanente, îmbunătăţirea accesibilităţii. În principiu, toate suprafeţele ce au beneficiat de 
sprijinul Măsurii pot fi caracterizate de o “gestionare durabilă”. Aşadar contribuţia la gestiunea durabilă a fondului forestier a fost importantă şi decisivă, după 
cum a fost menţionat în mai multe rânduri, însă deficitul de resurse financiare disponibile a contribuit la limitarea impactului asupra sistemului forestier 
naţional. 

Evaluatorul constată că prin această iniţiativă au fost puse bazele pentru activarea Măsurilor forestiere din cadrul  PNDR 2007-2013 Măsura 125 şi Măsura 
223, (care în total au o alocare financiară de peste 700 Milioane de Euro, de 10 ori cea prevăzută de SAPARD) şi astfel această primă experienţă a contribuit 
într-un mod considerabil la definirea modalităţilor de administrare a Măsurilor în actuala perioadă de programare.  
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I. Măsura 4.1 “Îmbunătăţirea pregătirii profesionale” 

În linia cu dispoziţiile din articolul 2 al Regulamentului Consiliului nr. 1268/1999 şi cele din articolul 5 al Regulamentului Consiliului nr. 2759/1999 în cadrul 
programului SAPARD România a fost activată şi o măsură vizând îmbunătăţirea pregătirii profesionale, având ca obiectiv asistarea formării profesionale în 
vederea contribuirii la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale ale fermierilor şi altor persoane implicate în activităţi legate de agricultură, 
silvicultură, piscicultură şi acvacultură, procesarea produselor agricole, piscicole şi din acvacultură, precum şi la conversia acestora spre activităţi non 
agricole.  

Logica de intervenţie a Măsurii 4.1 poate fi descrisă după cum urmează:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura a fost relativ eficientă, la 31.12.2009 fiind realizate plăţi reprezentând 77% din valoarea sumelor alocate. În schimb, măsura a fost eficace  doar într-
o măsură relativ scăzută, în special în ceea ce priveşte atingerea indicatorilor de realizare stabilite în cadrul PNADR: numărul de cursuri organizate a fost 
sub 20% din numărul prevăzut iar numărul participanţilor nu a atins nici 7% din cel programat. Acest lucru se poate datora în primul rând întârzierii în 
acreditarea acestei măsuri.  

 

 

Creşterea participării 
populaţiei rurale în 
programe de formare 
profesională 

 
    Creşterea participării tinerilor şi a 

femeilor la iniţiative de formare 
profesională 

      Creşterea capacităţii de a 
   gestiona proiecte co-finanţate din 

SAPARD 

Creşterea 
numărului şi 
calităţii proiectelor 
de dezvoltare 
rurală 
implementate  

Indicatori 
de realizare 

Indicatori de 
impact 

Indicatori de 
rezultat 
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Întrebarea I1. In ce măsura acţiunile de pregătire profesională sunt în conformitate cu nevoile de pregătire existente şi în coerenţă cu alte măsuri din cadrul 
Programului? 

Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Formarea răspunde la nevoile şi 

la potenţialul de adaptare (de 

conversie, reorientare, 

îmbunătăţire) 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Ponderea acţiunilor de formare asistată abordează probleme identificate, 

lacunele / punctele slabe sau potenţiale / oportunităţi in timpul evaluării ex-

ante (%) 

(a) din care, din cauza tipului / mixtului de participanţi 

(de exemplu tineri, femei ...) 

(b) din care, din cauza subiectului / conţinutului cursurilor (%) 

(c) din care legate alte acţiuni co-finanţate ale programului (%) 

(d) din care complementare la acţiunile de formare cofinanţate prin alte 

programe de preaderare (%) 

Ponderea acţiunilor de formare asistată referitoare la adaptarea la acquis-ul 

comunitar (%) 

------  80% 

Indicatori de rezultat (sursa 
PNADR) 

Ponderea cursanţilor care au proiecte finanţate prin SAPARD din numărul 

total de cursanţi. 

 

Ponderea tinerilor fermieri din numărul total de cursanţi. 

 

Ponderea femeilor din numărul total de cursanţi. 

≥ 70% 

 

 

≥ 30% 

 

≥ 30% 

42% 

 

 

59% 

 

25% 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
Cu toate acestea, rezultatele măsurii au fost relativ bune, ponderea tinerilor care au participat la cursuri fiind de aproape 60% din totalul participanţilor şi 
ponderea femeilor fiind de 25% (ţinta fiind de peste 30% pentru ambii indicatori). Pe de altă parte, din analiză pe eşantion a cursanţilor s-a relevat că circa 
42% din aceştia au prezentat şi / sau implementat proiecte SAPARD, ceea ce reprezintă 60% din valoarea programată.  

Mai mult, având în vedere tipul / mixtul de participanţi (care a premiat tinerii fermieri), subiectele cursurilor (care s-au concentrat pe temele legate de 
îmbunătăţirea practicilor de producţie, prelucrarea şi marketing-ul produselor, managementul firmelor, protecţia mediului şi diversificarea activităţilor),  
conexiunea ridicată a acestei măsuri cu alte măsuri din program (spre exemplu în domeniile turism rural, silvicultură, investiţii în exploataţii agricole, ş.a.m.d.) 
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şi concentrarea generală a temelor abordate în perspectiva adoptării acquis-ului comunitar în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, se poate afirma că 
măsura a fost pe deplin conformă cu nevoile de pregătire existente şi în coerenţă cu alte măsuri din cadrul Programului.  

Mai în detaliu, se menţionează că 80% din cursurile realizate au vizat priorităţi / nevoi identificate în descrierea backgroundului Fişei Măsurii 4.1 conţinută în 
PNADR după cum arată tabelul de mai jos. 

Tab. Corespondenţă între nevoile identificate în PNADR şi intervenţiile de formare finanţate prin măsura 4.1 

 NEVOI IDENTIFICATE IN CADRUL PNADR (fişa măsurii 4.1) CORESPONDENTA CU INTERVENTILE DIN MASURA 4.1
1 Nevoia ridicata, generala, de formare profesionala a adulţilor în rândul 

populaţiei rurale, datorita incidenţei agriculturii de subzistenţă şi lipsei de 
pregătire în domeniul agricol 

Practici de producţie, Pregătirea şefilor de exploataţii agricole 
si silvice in domeniile: economic, tehnic, juridic, fiscal 

2 Lipsa diversificării activităţilor economice Diversificarea sau a reconversie a diferitor activităţi in spaţiul 
rural -  turism rural  

3 Non aplicarea noilor tehnologii Procesarea si marketingul produselor agricole si piscicole in 
conformitate cu tehnologiile specifice  

4 Situaţia precara din punct de vedere igienico-sanitar n.d. 

5 Nevoia de formare in domeniul protecţiei mediului şi al practicilor ecologice 
de producţie 

Protecţia mediului 

 
Întrebarea I2. In ce măsura aptitudinile/competentele dobândite au sprijinit la îmbunătăţirea situaţiei persoanelor pregătite şi a sectoarelor 
agricol/forestier/piscicol? 
Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat

Aptitudinile / competenţele 

dobândite de către stagiari ajuta 

la îmbunătăţirea condiţiilor 

ocupării forţei de muncă 

 

Sursa Linii 
Directoare UE 

 

Ponderea stagiarilor asistaţi (atât titulari cât şi angajaţi) care experimentează îmbunătăţiri la 

locul de muncă, datorita instruirii (%) 

(a) din care ferme /silvicultori/ armatori (%) 

(b) din care salariaţi (%) 

(c) datorita unei remunerări mai bune (%) 

(d) din care datorita calităţii locurilor de munca non-pecuniare (de exemplu, 

sezoniere / securitate a muncii contractuale, expunerea la risc si condiţii adverse) (%) 

(e) din care femei (%) 

------ n.d. 

cfr raspuns de 

evaluare 



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania   

 

163 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Indicatori de impact 

(sursa PNADR) 

Ponderea absolvenţilor cursurilor de pregătire care depun proiecte in cadrul SAPARD in 

primul an după absolvire (%) 

------ n.d. 

cfr raspuns de 

evaluare 

Aptitudinile / competenţele 

dobândite de câtre stagiari care 

facilitează adaptarea agriculturii, 

silviculturii şi pescuitului 

Sursa Linii 
Directoare UE 

 

Ponderea instituţiilor cu un stagiar asistat, care iniţiază 

reorientează / îmbunătăţeşte legate de instruirea asistată (%) 

(a) de care activităţi noi / suplimentare (%) 

(b) din care îmbunătăţirea calităţii / igienei / valorii adăugate privind activităţile existente (%)

(c) din care conducerea conexa (%) 

(d) din care metodele de practici inofensive pentru mediu  (%) 

(e) din care agricultura (%) 

(f) din care silvicultura (%) 

------  

 

(a) 3,6%  

(b) 53,2% 

(c) 20%  

(d) 18,5% 

(e) n.d. 

(f) n.d. 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
Datorita faptului că nu s-a realizat nici o anchetă privind impactul participării la formarea profesională finanţată asupra condiţiilor de muncă ale participanţilor, 
indicatorul „Ponderea stagiarilor asistaţi (atât titulari cât şi angajaţi) care experimentează îmbunătăţiri la locul de muncă, datorita instruirii (%)” nu poate fi 
cuantificat în mod exact. Realizarea anchetei în aceasta fază ex post a fost  împiedicată, în primul rând, de faptul că a trecut prea mult timp de la încheierea 
proiectelor de formare (2007) până în ziua de astăzi (2011): chiar dacă s-ar fi putut recupera contactul participanţilor la cursuri, auto-evaluarea efectului 
formării asupra locului de muncă în ceea ce priveşte nivelul remunerării sau calitatea locurilor de muncă din punct de vedere non pecuniar ar fi fost extrem 
de greu de relevat din partea cursanţilor. 

De asemenea, la un an de la încheierea cursurilor nu s-a realizat nici o anchetă în vederea relevării numărului de cursanţi care au prezentat proiecte 
SAPARD în urmă participării la aceste cursuri, ceea ce face imposibilă cuantificarea exactă a acestui indicator. Totuşi, în aceasta privinţă, se pot avansa 
câteva ipoteze calitative, respectiv: 

- desigur, cel puţin o parte din participanţii la cursurile în domeniul practicilor de producţie şi procesarea / marketing-ul produselor agricole, 
reprezentând circa 39% şi, respectiv, 14,5% din totalul cursanţilor, au prezentat cereri de finanţare în cadrul măsurilor 1.1 sau 3.1, îmbunătăţirea controalelor 
de calitate asupra produselor şi pregătirea profesională a beneficiarului (prin reprezentantul legal / responsabilul de proiect) fiind criterii de selecţie a 
proiectelor din cadrul măsurii privind „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole”, şi pregătirea profesională fiind un criteriu de 
eligibilitate şi în cadrul măsurii aferente investiţiilor în ferme agricole; 
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- de asemenea, probabil şi o parte din cei care au participat la cursurile în domeniul protecţiei mediului (18,5% din totalul cursanţilor) au depus proiecte 
de finanţare în cadrul măsurii 3.3 pentru implementarea unor metode de producţie prietenoase cu mediul, participarea la cursuri de formare relevante în 
cadrul măsurii 4.1 fiind un criteriu de eligibilitate; 

- totodată, cel puţin o parte din participanţii în cadrul cursurilor de instruire în domeniul turismului rural, reprezentând în total 3,6% din totalul cursanţilor, 
au prezentat cereri de finanţare în cadrul măsurii 3.4, participarea la curs fiind un criteriu de selecţie a proiectelor de depus în cadrul acestei măsuri; 

- în fine, demonstrarea pregătirii profesionale a beneficiarului era un criteriu de eligibilitate pentru măsura 3.5 în domeniul silviculturii, domeniul care a 
concentrat 17% din cursanţi în cadrul măsurii 4.1.  

În concluzie, având în vedere criteriile de eligibilitate şi selecţie ale măsurilor 1.1, 3.1, 3.3, 3.4 şi 3.5, este extrem de probabil că o parte din participanţii la 
cursurile de instruire organizate în cadrul Măsurii 4.1 au prezentat cereri de finanţare în cadrul măsurilor PNADR menţionate, ceea ce ne permite să spunem 
că aptitudinile / competenţele dobândite de către cursanţii au ajutat într-o anumită măsură (necuantificabilă) la îmbunătăţirea condiţiilor ocupării forţei de 
muncă prin modernizarea exploataţiilor agricole şi silvice cu sprijinul finanţărilor din programul SAPARD . Totuşi, cu siguranţă relevanţa măsuri 4.1 pentru 
implementarea celorlalte măsuri din program ar fi fost şi mai ridicată dacă aceasta ar fi fost acreditată mai devreme. 

Totodată, având în vedere tipurile de cursuri organizate, se poate afirma că măsura 4.1 a contribuit într-o anumită măsură la facilitarea adaptării agriculturii şi 
silviculturii. În aceasta privinţă, se poate afirma că instituţiile care au avut un cursant în cadrul instruirilor din Măsura 4.1 au fost puse în condiţiile să realizeze 
o reorientare / îmbunătăţire a activităţilor desfăşurate, după cum urmează: 

- o reorientare a activităţilor spre turism rural (3,6% din organizaţii); 

- o îmbunătăţire a calităţii / igienei / valorii adăugate privind activităţile existente (53,2% din organizaţiile care au avut un cursant în cadrul acţiunilor de 
instruire privind practicile de producţie, procesare şi marketing al produselor agricole şi piscicole); 

- o îmbunătăţire a capacităţii de conducere (20% din organizaţii); 

- introducerea unor practici inofensive pentru mediul (18,5% din organizaţii). 
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J. Măsura 4.2 „Asistenţă tehnică” 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolului 2 din Regulamentul Consiliului nr. 1268/1999, măsura de Asistenţă Tehnică finanţată în cadrul 
programelor de sprijin comunitar de preaderare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale a inclus iniţiative finalizate la facilitarea implementării celorlalte 
măsuri ale programului, incluzând studii pentru facilitarea pregătirii şi supervizării programului, informarea şi campanii publicitare.  

Logica de intervenţie a Măsurii 4.2 poate fi descrisă după cum urmează:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 4.2 a absorbit în totalitate resursele puse la dispoziţie, plăţile efectuate la 31.12.2009 reprezentând circa 99% din fondurile alocate acestei măsuri, 
însumând circa 1,4 milioane de euro, ceea ce demonstrează o eficienţă foarte bună de cheltuială. În ceea ce priveşte nivelul eficacităţii al măsurii, acesta nu 
se poate calcula exact deoarece pentru asistenţă tehnică nu au fost stabilite ţinte cuantificate de realizare, rezultat şi impact. Totuşi, având în vedere 
complementaritatea asistenţei faţă de alte iniţiative de sprijin furnizat implementării programului SAPARD România din alte surse de finanţare, incluzând 
programul Phare dar şi bugetele proprii ale instituţiilor cu responsabilităţi în gestionarea programului, şi având în vedere resursele relativ limitate alocate, 
evaluatorul consideră că realizările şi rezultatele atinse prin acţiunile finanţate în cadrul acestei măsuri sunt mai mult decât satisfăcătoare, aşa cum reiese din 
cele ce urmează.  
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Întrebarea J1. In ce măsura acţiunile de asistenţă tehnică au facilitat implementarea acţiunilor Programului? 

Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat 

Beneficiarii asistaţi în pregătirea 

/ implementarea proiectelor 
Sursa Linii Directoare UE 

 

Cota  beneficiarilor de alte masuri care au primit asistenţă tehnică (%) 

(a) din care pentru fiecare dintre măsuri (%) 

(b) din care femei (%) 

------ Nu este cazul 

 

Autorităţile naţionale / regionale 

/ locale asistate la înfiinţarea şi 

gestionarea programului 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Numărul de funcţionari / autorităţilor care au participat in acţiunile asistate 

(instruire, suport tehnic, activităţi de informare...) 

(a) din care, la nivel local (%) 

(b) din care, la nivel regional (daca este cazul) (%) 

(c) din care, la nivel naţional (%) 

------ 372 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
În primul rând, asistenţă tehnică finanţată din măsura 4.2 nu a sprijinit beneficiarii în pregătirea / implementarea proiectelor, aceasta asistenţă fiind garantată 
de către alte organizaţii (cum ar fi Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă). De altfel, AT a sprijinit un număr de 372 funcţionari din cadrul autorităţilor 
naţionale / regionale / locale implicate în înfiinţarea şi gestionarea programului, reprezentând circa 30% din personalul angajat în anul 2007 în cadrul AM, 
APDRP şi structurile locale. Evaluatorul a stimat acest număr calculând numărul persoanelor implicate în proiectele de AT pentru evaluarea programului45 şi 
luând în considerare ipoteza că proiectul de AT pentru organizarea Comitetului de Monitorizare a sprijinit în medie 4 persoane (din care o funcţie de 
conducere, un administrativ şi doi experţi în monitorizare şi implementare a programului) la fiecare întâlnire a Comitetului (cinci în total). Având în vedere şi 
asistenţă indirectă furnizată prin realizarea studiilor pregătitoare pentru celelalte măsuri ale programului, precum şi prin organizarea celor două campanii de 
informare asupra programului, se poate spune că acţiunile de AT au facilitat în mod mai mult decât satisfăcător implementarea acţiunilor programului.  

 

 

 

 

 

                                                            

45 Sursa: rapoartele de evaluare intermediară a programului SAPARD România şi actualizarea acesteia. 
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Întrebare J2. In ce măsura acţiunile de asistenţă tehnică au îmbunătăţit cunoştinţele populaţiei rurale şi a autorităţilor responsabile cu procedurile, regulile şi 

principiile UE, în special cele privind SAPARD? 

Criteriu Sursa indicatorilor Descriere indicator Target Realizat

Populaţia rurală care cunoaşte 

Politicile UE pentru dezvoltare 

rurala, in special SAPARD 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Raportul dintre numărul agricultorilor care participa la informarea asistată / 

activităţi de sensibilizare, raportat la populaţia totală de fermieri 

Tendinţă în distribuţia instrumentelor de  informaţii (de exemplu, broşuri, 

conferinţe, cursuri de instruire, etc.)  

Ponderea activităţilor de asistenţă tehnică care se ocupă în special cu 

probleme legate de acquis (%, de exemplu, standardele UE privind cerinţele 

sanitare, calitatea alimentelor, condiţiile de igiena la locul de muncă, etc.) 

------ 23% 

 

n.d. cfr 

raspuns de 

evaluare 

 

70% 

Autorităţile naţionale / regionale 

/ locale familiarizate cu normele 

UE şi mecanismele politicii de 

dezvoltare rurală, în special 

SAPARD 

Sursa Linii Directoare UE 

 

Ponderea funcţionarilor de la toate nivelurile care se ocupă cu problemele de 

dezvoltare a mediului rural care au participat in activităţi de asistenţă tehnică 

(%) 

(a) din care in activităţi care se ocupă în special cu problemele legate de 

acquis (%)   

------ 35% 

Indicatori de rezultat 
(sursa PNADR) 

Numărul materialelor promoţionale pentru informarea generală a tuturor parţilor 

(fluturaşi, broşuri etc.) 

Numărul campaniilor de publicitate. 

Numărul de convocări ale experţilor suportate. 

Numărul de ateliere, conferinţe, seminarii. 

Numărul de reuniuni ale Comitetului de Monitorizare. 

Numărul de studii privind pregătirea şi implementarea măsurilor din Program. 

Numărul de rapoarte de evaluare a Programului. 

------ 458.334 

 

2 

0 

182 

5 

3 

2 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  
Evaluatorul a concluzionat că iniţiativele de AT, incluzând în special acţiunile de informare asupra programului, au contribuit într-o bună măsură la 
îmbunătăţirea cunoştinţelor populaţiei rurale şi a autorităţilor responsabile cu procedurile, regulile şi principiile UE în special cele privind SAPARD. Mai în 
detaliu, evaluatorul a estimat că circa 23% din populaţia ocupată în agricultură, silvicultură şi vânătoare la finele anului 2006 (circa 2,5 milioane de persoane 
în baza datelor INS) a fost informată prin campaniile de informare organizate de AT. Aceasta estimare a luat în considerare următoarele:  
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- Fiecare din cele două iniţiative de informare prin spot-uri TV, radio şi presă scrisă a atins o audienţă de peste un milion de persoane fiecare şi peste 
82 mii de persoane au participat la evenimente de informare organizate în teritoriu, ceea ce înseamnă o audienţă totală de peste 2,4 milioane de persoane;  

- La acest număr s-a aplicat ponderea populaţiei rurale aferente anului 2006, adică 45%, şi la rezultatul s-a mai aplicat ponderea de 52,5% 
reprezentând procentul de agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit în anul 2006 (INS, Anuarul Statistic 2007);  

A rezultat un număr de peste 577 mii de agricultori informaţi prin campaniile de informare organizate de AT, reprezentând circa 23% din populaţia ocupată în 
agricultură în anul de referinţă (2006). Acest număr este subestimat, având în vedere faptul că, desigur, persoanele care au participat la iniţiativele de 
informare în teritoriu erau în totalitate interesate de subiectul agriculturii şi dezvoltării rurale (însă nu se poate calcula exact câte din acestea erau efectiv 
ocupate în agricultură). 

De asemenea, nu se pot spune multe despre tendinţă în distribuţia instrumentelor de informaţii (de exemplu, broşuri, conferinţe, cursuri de instruire, etc.) 
deoarece: 1. aceasta tendinţă este greu de cuantificat datorită faptului că nu dispunem de o centralizare exactă a iniţiativelor de informare asupra politicilor 
UE de dezvoltare rurală realizate înainte de anul 2004; 2. acţiunile de AT în aceasta privinţă au fost absolut complementare altor acţiuni care deja erau 
derulate de AM cu sprijinul structurilor regionale şi locale.  

Având în vedere aceste două elemente, precum şi cele de mai sus se poate afirma ca acţiunile de informare promovate prin AT au contribuit într-o bună 
măsură să mărească cunoştinţele populaţiei rurale asupra politicilor rurale ale UE, îndeosebi mulţumită instrumentelor de informare alese, care s-au bazat 
foarte mult pe utilizarea mijloacelor de comunicare de masă cum ar fi televiziunea şi presa scrisă, dar şi pe utilizarea instrumentelor de comunicare 
caracterizate de capilaritatea informaţiei (caravane, organizarea unor evenimente la nivel local, participarea la târguri locale, ş.a.m.d.). La aceste 
considerente privind iniţiativele informative se adăugă faptul că 70% din proiectele de AT (adică toate proiectele, cu excepţia celor două pentru realizarea 
evaluării programului şi proiectul de AT pentru organizarea Comitetului de Monitorizare) au abordat într-un fel sau altul problemele legate de acquis-ul 
comunitar în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale . 
 

În ceea ce priveşte contribuţia AT la familiarizarea autorităţilor publice naţionale / regionale / locale cu normele UE şi mecanismele politicii de dezvoltare 
rurală, şi această este estimată a fi ridicată, luând în considerare următoarele elemente: 

- numărul funcţionarilor din cadrul administraţilor publice locale sunt circa 120.000 (date din presă scrisă referite la anul 2009); 
- împărţind acest număr pe cele 2860 de comune reiese o medie de 41 funcţionari pe comună; 
- în cadrul caravanei de informare organizate prin măsura 4.2 în anii 2004-2005 au fost vizitate 1.012 comune, însumând încă peste 42 mii de 

funcţionari (adică circa 35% din totalul funcţionarilor publici locali). 
Aşadar, se estimează că în total circa 35% din funcţionarii publici din cadrul administraţilor publice locale din România a fost familiarizat cu privire la normele 
şi mecanismele politicii UE în domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale, fără a se lua în calcul administraţiile publice locale care au participat la alte 
evenimente organizate prin AT, cum ar fi seminariile naţionale. 
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6.3.2 Intrebări transversale  

Intrebări comune privind obiectivul: contribuţia la implementarea acquis-ului comunitar în ceea ce priveşte politica agricolă comună 
 

Întrebarea K1:  In ce măsură Programul a favorizat adaptarea sectorului agricol şi a economiei rurale la standardele comunitare şi le-a pregătit pentru 
implementarea acquis-ului comunitar? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

 

1.1 Sectoarele beneficiare sunt mai 
adaptate la standardele UE 

- in ceea ce priveşte protecţia mediului 

 

 

 

- in ceea ce priveşte calitatea produselor 
alimentare si protecţia consumatorilor 

 

 

- in ceea ce priveşte sănătatea şi 
bunăstarea animalelor 

 

 

Sursa Linii Directoare 
UE 

1.1a Ponderea fabricilor de prelucrare / întreprinderilor in sectorul agricol / de 

pescuit sau zonele rurale care aplica standardele de mediu UE in mod regulat (%) 

(a) din care prelucrarea fabricilor / întreprinderilor (%) 

 

0,1% 

(a) 0,1% 

din care Masura 

441 fabricilor (M1.1) 

1.910 întreprinderilor  (M3.1) 

1.011 întreprinderilor  (M3.4) 

34 fabricilor (M3.5 sub 3) 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea producţiei agricole / de pescuit  care respecta standardele UE pentru 
calitatea produselor alimentare si a protecţiei consumatorilor (%) 

(a) din care prelucrarea fabricilor / întreprinderilor (%) 

4,6% 

 

(a)4,6%  

din care 441 fabricilor (M1.1)  

Sursa Linii Directoare 
UE 

1.1c Ponderea fabricilor de prelucrare / întreprinderilor din sectorul de pescuit/ 
agricol sau a zonelor rurale in conformitate cu standardele UE pentru sănătatea si 
bunăstarea animalelor (%) 

(a) din care prelucrarea fabricilor / întreprinderilor (%) 

 

0,03% 

(a) 0,03% 

din care Măsura 
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

 

 

- in ceea ce priveşte siguranţă şi igiena 
condiţiilor de la locul de munca 

 

 

 

 

- in ceea ce priveşte standardele si 
reglementările de pescuit 

305 fabricilor (M1.1) 

469 întreprinderilor  (M3.1) 

16 întreprinderilor  (M3.4) 

Sursa Linii Directoare 
UE 

1.1.d Ponderea instalaţiilor de prelucrare / întreprinderilor conforme cu standardele 
UE in domeniul securitătii si igienei condiţiilor de la locul de muncă 

(a) din care prelucrarea fabricilor / întreprinderilor (%) 

 

0,1% 

(a) 0,1 % 

din care măsura  

441 fabricilor (M1.1) 

1.910 întreprinderilor  (M3.1) 

1.011 întreprinderilor  (M3.4) 

34 fabricilor (M3.5 sub 3) 

Sursa Linii Directoare 
UE 

1.1d Schimbare in ponderea întreprinderilor de pescuit care respecta cu standardele 
şi reglementările de pescuit UE  (%) 

(a) din care prelucrarea fabricilor / întreprinderilor (%) 

0% 

(a) 0% 

din care Măsura 

18 fabricilior (M1.1) 

16 intreprinderilor (M 3.4) 

  Indicatori de impact 

(sursa  PNADR) 

 Procentul laboratoarelor care folosesc standardele armonizate sau metodele de 
analiza de referinţă comunitare. (Masura 1.2) 

100%* 
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Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

1.2 Creşterea gradului de conştientizare 

a actorilor privaţi despre regulile si 

procedurile UE pentru fabricarea de 

produse agricole / de pescuit 

 Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea populaţiei rurale (gospodarii, exploataţii, 

agricultori, etc.) care are acces in mod direct sau indirect la informaţii sau campanii 

de conştientizare finanţate de program (%) 

(a) din care cu privire la aspectele legate de aderare(%) 

 

 

11%* 

(a) n.d.** 

* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  

** informatie indisponibila in urma cercetarilor directe desfasurate de evaluator 

Răspuns la întrebarea de evaluare:  

In România sectorul agricol/agroindustrial are şi astăzi un rol important atât în ceea ce priveşte participarea la Produsul Intern Brut (12,1% în 2006)46, cât şi 
în ocuparea forţei de muncă a populaţiei (32% în anul 2006). În tabelul de mai jos sunt indicate câteva date privind componenţa numerică a diverselor 
componente  din sectorul agroindustrial românesc, iar în coloana următoare gradul de acoperire al Programului SAPARD. Ţinând cont de faptul că 
respectarea normativei comunitare în realizarea investiţiilor finanţate a fost o cerinţă obligatorie pentru furnizarea contribuţiei, Evaluatorul estimează că 
beneficiarii SAPARD din diferitele cadre de referinţă respectă normele comunitare şi criteriile cerute de fiecare din apelurile de propuneri de proiecte pentru 
fiecare măsură emise de Autoritatea de Management.  

Unul din obiectivele SAPARD a fost acela de a promova printre beneficiarii finali cunoştinţe corespunzătoare şi adoptarea standardelor europene pe teme   
siguranţei alimentare, muncii şi mediului. Prin urmare o supoziţie a Evaluatorului este aceea că desigur beneficiarii Programului SAPARD sunt printre 
subiecţii care astăzi aplică intr-un mod corect cerinţele comunitare  .   

Tab. Numărul de întreprinderi din sectorul agroindustrial şi numărul de intreprinderi beneficiare SAPARD 
Tipul sectorului Total Romania Beneficiari SAPARD Nivel de acoperire  
Agroindustrie  9.993* 459 4,6% 
Societăţi agricole 3.931.350* 2.921 0.1% 
Societăţi zootehnice 3.333.490* 790 0,02% 
Acvacultură n.d. 34 n.d. 

                                                            

46 INSSE 
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Sursa: *Eurostat 2007 şi datele de monitorizare 

După cum arată tabelul de mai sus şi susţin indicatorii aferenţi întrebării de evaluare, capacitatea de acoperire a Programului SAPARD în raport cu contextul 
agroindustrial din România a fost limitată în termeni cantitativi. Cercetările directe asupra beneficiarilor au demonstrat că acest lucru nu s-a întâmplat şi în 
termeni calitativi.  

Nu există dubiu că Programul, in timp, a avut o bună capacitate de favorizare a adoptării din partea beneficiarilor finali a cerinţelor de referinţă pentru 
respectarea regulamentelor comunitare, în special în ceea ce priveşte bunăstarea şi siguranţa animalelor (acest efect pozitiv regăsindu-se în 71% dintre 
beneficiarii Măsurii 3.1) securitatea muncii (Măsurile 1.1, 3.1, 3.4 şi 3.5). Totuşi impactul la nivel naţional a fost limitat, mai ales referitor la sectorul 
agricol/zootehnic caracterizat în România de un nivel înalt de fragmentare şi astfel dificil de implicat în procese de îmbunătăţire şi investiţie în propria 
structură de producţie. Este importantă însă ponderea asupra sectorului agroindustrial,care, după cum s-a indicat în documentul PNDR 2007-201347,  suferă 
de un amplu deficit referitor la capacitatea de a respecta normele igienico-sanitare pentru a permite circularea mărfurilor proprii în cadrul pieţei unice 
comunitare. In acest sens Programul SAPARD a permis la cel puţin 459 subiecţi să investească în unităţi de producţie, îmbunătăţind calitatea muncii, dar şi 
calitatea produselor respectând normele comunitare, după cum era prevăzut în Ghidul Solicitantului. . 

Pe de altă parte, cu toate că nevoile existente sunt încă ridicate, Programul SAPARD a avut un impact relativ mai mare asupra sectorului public, precum şi  
în ceea ce priveşte contribuţia la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din zonele rurale prin modernizarea / extinderea infrastructurii de bază, circa 30% din 
comunele din România fiind direct implicate în derularea de investiţii în cadrul Programului SAPARD. De asemenea, intervenţiile finanţate prin SAPARD au 
permis familiarizarea autorităţilor publice locale din România cu politicile agricole şi de dezvoltare rurală, respectiv, acquis-ul comunitar în acest domeniu, 
pregătindu-le astfel pentru implementarea fondurilor comunitare după aderarea României la UE, în perioada de programare curentă 2007-2013 (a se vedea 
mai jos).  

În ceea ce priveşte campanile de comunicare rămân valabile cele menţionate în cadrul întrebărilor comune de evaluare pentru Măsura 4.2. Luând in 
considerare valoarea populaţiei României în anul 2007, estimată la 9.882.200 locuitori (Eurostat) se calculează că raza de cuprindere a campaniilor de 
comunicare SAPARD a ajuns la circa 1.121.000 locuitori din zonele rurale, reprezentând circa 11, 1% din populaţia rurală. Valoarea atinsă este justificată şi 
confirmă necesitatea, care a fost respectată pe deplin o data cu noua perioadă de programare 2007/2013, de a iniţia campanii intensive de comunicare şi de 
sensibilizare mai ales in zonele rurale prin intermediul principalelor mijloace media. 

In concluzie,  Programul SAPARD a abordat în mod corespunzător tema acquis-ului comunitar în materie de Politică Agricolă Comună, ceea ce a permis o 
informare corectă a potenţialilor beneficiari privaţi şi publici. Pe partea de adoptare a legislaţiei, in limitele dimensiunii Programului au fost făcute multe 
demersuri, incluzând, spre exemplu, prevederea, în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte a obligaţiei respectării directivelor comunitare în materie de 
securitate, igienă şi bunăstarea animalelor ca o condiţie de eligibilitate. Peste 70% din beneficiari confirmă că respectarea normelor comunitare în materie de 
securitatea muncii îmbunătăţeşte calitatea producţiei. De asemenea, contribuţia Măsurii 1.2 (Întrebările comune de evaluare) a fost importantă pentru 
identificarea derogărilor şi infracţiunilor faţă de normele existente, creând astfel o reţea de laboratoare în măsură să monitorizeze starea de sănătate a 

                                                            

47  Programul PNDR Versiunea  Iunie 2010 – pag  28 
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animalelor şi a produselor alimentare derivate. Programul SAPARD  a constituit un prim pas către adoptarea acquis-ului comunitar în acest domeniu, iar, fără 
dubiu, faptul că peste 22% din beneficiarii finali ai Programului aparţin sectorului public a permis răspândirea în cadrul instituţiilor a informaţiilor privitoare la 
principiile de bază ale mecanismelor  PAC şi ale sistemului de sprijin în agricultură prin al doilea pilon, respectiv dezvoltarea rurală. Fără îndoială, implicarea 
directă a funcţionarilor publici în administrarea Programului SAPARD a reprezentat un instrument util pentru o bună implementare a actualului program de 
dezvoltare rurală PNDR 2007-2013. 

 
Întrebarea K2: In ce măsură a contribuit Programul la stabilirea şi îmbunătăţirea implementării obiectivelor şi procedurilor PAC la nivel administrativ? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

2.1 Noua legislaţie în domeniile de 
acţiune a programului integrează 
obiectivele si principiile PAC 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Noua legislaţie dezvoltată pe parcursul implementării in domeniul dezvoltării rurale si 

integrarea obiectivelor si principiilor PAC (descriere si link-uri catre RDP)) 

50 

2.2 Administraţiile cunosc  standardele, 
normele si procedurile UE 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea funcţionarilor care lucrează în domeniul dezvoltării rurale ce cunosc  

standardele, normele si procedurile UE (%) 

58% 

* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza datelor de context disponibile  

Răspuns la întrebarea de evaluare :  
Mai în detaliu, în ceea ce priveşte adoptarea cadrului legislativ necesar aderării la PAC, anul 2000 a marcat începutul deceniului integrării, caracterizat de 
reforme vizând adoptarea acquis-ului comunitar, obţinerea statutului de economie de piaţă şi sprijinirea exploataţiilor comerciale. În acest context, s-au 
acordat diferite forme de sprijin pentru îmbunătăţirea dotării tehnice a exploataţiilor, susţinerea producţiei marfă şi a procurării de input-uri (sursa: Raportul 
Final al Programului SAPARD). Mai mult, s-a aprobat un număr relevant de documente legislative, totalizând 50 de acte (cele mai importante), privind 
următoarele subiecte principale: sistemul instituţional de gestionare a politicii agricole şi de dezvoltare rurală; ratificarea acordurilor României cu Uniunea 
Europeană în ceea ce priveşte Programul SAPARD; reglementarea grupurilor de producători; reglementarea zonelor defavorizate (incluziv cele calamitate); 
creditele agricole.      

În ceea ce priveşte contribuţia Programului la familiarizarea autorităţilor publice locale din România cu standardele, normele şi procedurile UE, estimarea 
ponderii funcţionarilor publici a luat în considerare următoarele elemente (deja abordate, în parte, în cadrul răspunsurilor de evaluare pentru măsura 4.2): 

 numărul funcţionarilor din cadrul administraţilor publice locale sunt circa 120.000 (date din presă scrisă referite la anul 2009); 
 împărţind acest număr pe cele 2860 de comune reiese o medie de 41 funcţionari pe comună; 
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 la nivelul măsurii 2.1, până în anul 2004, fuseseră contractate deja proiecte în valoare de peste 78% din sumele totale contractate până la 
31.12.2009, ceea ce înseamnă că, prin extrapolare, circa 656 proiecte / comune, însumând în medie circa 27.500 funcţionari publici, adică 23% 
din total, fuseseră deja familiarizaţi cu subiectele legate de politicile rurale ale UE;  

 în cadrul caravanei de informare organizate prin măsura 4.2 în anii 2004-2005 au fost vizitate 1.012 comune, însumând încă peste 42 mii de 
funcţionari (adică circa 35% din totalul funcţionarilor publici locali). 

Aşadar, se estimează că în total cel puţin 58% din funcţionarii publici care lucrează in domeniul dezvoltării rurale s-au familiarizat cu standardele, normele si 
procedurile UE în urmă implementării programului. 

Întrebări comune privind obiectivul: contribuţia la rezolvarea problemelor prioritare şi specifice pentru adaptarea sustenabilă a sectorului agricol 
şi a zonelor rurale în ţările aplicante 

Întrebarea L1:  In ce măsură Programul a sprijinit stabilizarea populaţiei rurale? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

1.1 Profilul de vârstă a populaţiei care 
beneficiază de asistenta contribuie la 
menţinerea / promovarea unei structuri 
echilibrate de populaţie 

Sursa Linii 
Directoare UE 

 Ponderea persoanelor care lucrează în fermele / pădurile beneficiare, având vârstă: 

(a) < 30 ani (%) 

(b) 30-39 ani (%)  

(c) 40-60 ani (%)  

(d) > 60 ani (%)  

  

(a) 7%* 

(b) 33%* 

(c ) 50%* 

(d) 10%* 

1.2 Profilul genului de populaţie care 
beneficiază de asistenţă contribuie la 
menţinerea / promovarea unei structuri 
echilibrate de populaţie 

Sursa Linii 
Directoare UE 

Raportul  sexului feminin la sexul masculin pentru persoanele care beneficiază de 

asistenţă  

Pondera proiectelor asistate dezvoltate de femei (%) 

 0,82* 

 

45%*  

* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  

Răspuns la întrebarea de evaluare :  
După cum a fost menţionat anterior în descrierea contextului agricol românesc din cadrul documentului PNDR 2007-201348, populaţia din zonele rurală a 
României este supusă unei mari presiuni. Zonele rurale ale României sunt interesate de un fenomen amplu recunoscut între studioşii mişcărilor demografice 
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Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania   

 

175 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

de migrare internă către zonele urbane, unde există oportunităţi de lucru mai bune, sau de emigrare către alte ţări din statele membre ale UE (UE27) ce 
oferă venituri mai satisfăcătoare pentru aceleaşi tipologii de muncă. Programul SAPARD, după cum s-a menţionat, nu a acţionat, din diverse motive, pentru 
societăţile agricole de semi-subzistenţă, dar pentru întreprinderile medii şi mari ce reprezintă o parte minimă a numărului de întreprinderi agricole, dar, care, 
din punct de vedere economic sunt cele mai dinamice, asigură cel mai bine posibilitatea de inversare a acestei tendinţe de declin economic din zonele rurale 
şi pot constitui motorul pentru dezvoltarea acestora. 

Prin urmare, impactul Programului asupra structurii populaţiei din zonele rurale ce lucrează în fermele / pădurile beneficiare este destul de limitat, iar pentru 
dezvoltarea criteriilor 1.1 şi 1.2 au fost luate în considerare fiecare dintre Măsurile: 1.1, 3.1 şi 3.4 şi, în parte, măsura 3.5, ce au vizat direct societăţile 
agricole/forestiere/comerciale, în timp ce celelalte măsuri au avut beneficiari finali publici, fiind imposibilă cuantificarea indicatorilor de acest gen pentru 
instituţiile locale. 

În aceste condiţii este interesant de remarcat, aşa cum se indică în tabelul de mai jos, structura pe grupe de vârstă a şefilor exploataţiilor agricole din 
România şi a beneficiarilor SAPARD. 

Tab. Distribuţia   beneficiarilor SAPARD din sectorul agricol, pe grupe de vârstă (Măsurile 3.1 şi 3.4)  
Vârstă Şefii exploataţiilor agricole 

din România pe grupe de 
vârstă* 

Beneficiari SAPARD** (doar 
Măsurile 3.1 şi 3.4) 

< 35 6,0% 16,4% 
35-44 8,9% 29,1 
45-54 11,3% 23,6% 
55-64 22,4 27,3% 
> 65 51.3 3,6% 

* Eurostat 2005    **investigare directă a evaluatorului 

Din datele de mai sus, care conţin date diferite faţă de cele specificate în indicatorul cerut de chestionarul comun de evaluare, se subliniază contribuţia netă 
a Programului SAPARD la întinerirea titularilor de societăţi agricole şi apare evidentă contribuţia pentru sprijinirea teritoriilor vitale  prin întreprinzători agricoli 
cu dorinţă de investiţii şi de promovare a dinamicilor tipice pentru dezvoltarea rurală. 

În fine, pentru criteriul 1.2 referitor la contribuţia feminină este de remarcat că aproape jumătate din beneficiarii direcţi ai SAPARD, în afara beneficiarilor 
publici, sunt femei, demonstrând că Programul a contribuit direct la includerea femeilor în activităţile de muncă şi în sistemul antreprenorial naţional în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Cu toate că Liniile Directoare ale Comisiei nu includ indicatori specifici în ceea ce priveşte contribuţia măsurilor vizând infrastructurile din zonele rurale la 
stabilizarea demografică în aceste zone, Evaluatorul consideră relevant să se sublinieze faptul că, aşa cum reiese şi din rezultatele chestionarelor supuse 
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beneficiarilor acestei tipologii de măsură (în principal, administraţiile publice locale, măsură 2.1), faptul că îmbunătăţirea infrastructurilor a contribuit la 
atragerea tinerilor şi, în general, la reţinerea populaţiei în mediul rural. Trebuie, de asemenea, subliniat că izolarea efectului cauzat de fiecare factor ce 
contribuie la fenomenele demografice este un exerciţiu posibil numai prin mijlocul unor cercetări statistice şi sociologice dedicate. Mai mult, evoluţia 
populaţiei rurale din România, caracterizată de o scădere cu 5,21% în perioada 2002-2009, se poate încadra, în principal, în două fenomene demografice 
principale, ambele fiind independente de factorul dotării cu infrastructură în zonele rurale: 1. fenomenul îmbătrânirii populaţiei, caracterizând evoluţia 
populaţiei în toata Europa şi în mod mai accentuat zonele rurale ale acesteia; 2. fenomenul urbanizării târzie a populaţiei României.   

Pe de altă parte, analiza evoluţiei populaţiei pe regiuni de dezvoltare şi judeţe arată o mare variabilitate a acestui indicator la nivel teritorial. Spre exemplu, 
patru judeţe (localizate în regiunile Centru, Nord Est şi Sud Est) au înregistrat scăderea populaţiei urbane şi creşterea populaţiei rurale, respectiv: Braşov 
(+3,97%), Covasna (+0,98%), Bacău (+2,04) şi Constanţa (+5,3), iar judeţul Iaşi a înregistrat o creştere atât a populaţiei urbane (+3,76%) cât şi a populaţiei 
rurale (+1,05%). Mai mult, în opt judeţe (localizate în regiunile Centru, Sud Est, Sud Muntenia şi Vest) populaţia rurală a scăzut mai puţin decât populaţia 
urbană, respectiv: Harghită, Brăila, Galaţi, Vrancea, Călăraşi, Prahova, Caraş-Severin şi Hunedoara.  

Pentru aceste judeţe se poate avansa ipoteza că o îmbunătăţire a infrastructurii rurale a contribuit la o evoluţie relativ pozitivă a populaţiei rurale, însă trebuie 
avut în vedere că alţi factori ar putea să fi avut un rol important, inclusiv criza industrială şi a locurilor de muncă din oraşele principale din aceste judeţe, 
precum şi, cum ar putea fi cazul judeţului Iaşi, o tendinţă demografică generală de creştere a populaţiei, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.  

Întrebarea L2.:  In ce măsură Programul a favorizat crearea/menţinerea oportunităţilor de muncă în zonele rurale? 

Criterii Sursa 
indicatorilor 

Descriere indicator Target Realizat 

2.1 Ocuparea forţei de muncă este 
creata sau menţinuta, direct si indirect, 
de către program, in intreprinderile din 
zonele rurale sau în sucursalele care se 
ocupă de agricultura şi pescuit  

Sursa Linii 
Directoare UE 

Ocuparea forţei de muncă menţinute / create in întreprinderi beneficiare in mod direct / indirect (ENI) 

(a) din care femei (%) 

(b) din care tineri (sub 30 de ani) (%) 

(c) din care privind multiplelor activităţi part-time a agricultorilor (%) 

(d) din care in mod indirect, ca urmare a efecte de multiplicare a veniturilor si a ofertelor (%) 

 91.339 

 

67.970* ENI 

(a) n.d.** 

(b)n.d.** 

(c) o% 

(d) n.d.** 

* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  

**informatii neobtinute in urma desfasurarii interviurilor directe cu beneficiarii 

Răspuns la întrebarea de evaluare :  
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Printre aspectele relevante pe care Programul SAPARD le-a luat in considerare ca nivel de impact generat, este cu siguranţă ocuparea forţei de muncă şi 
favorizarea creşterii ocupării în zonele rurale. După cum a fost menţionat şi in PNDR 2007-201349, ocuparea forţei de muncă în zonele rurale din România 
este în declin iar populaţia activă a trecut de la peste 4,5 Milioane în 2002 la mai puţin de 4 Milioane în 2007. Această populaţie s-a orientat către zone 
urbane unde oportunităţile de muncă in sectoarele neagricole oferă venituri mai bune50. 

Piaţa muncii în zonele rurale din România prezintă anumite caracteristici. În realitate, datele indică faptul că nivelul de ocupare în zonele rurale este in 
descreştere în raport cu zonele urbane, si unul din motivele principale ale migrării către centrele urbane este tocmai acela al ocupării. Problema este legată 
nu doar de numărul locurilor de muncă dar şi de calitatea acestora, în zonele rurale fiind încă predominant un model de agricultură de subzistenţă 
conducând la stagnarea condiţiilor de trăi ale populaţiei interesate: în fapt, ocuparea în agricultură în zonele rurale ascunde, în general, o sub-ocupare în 
agricultura de subzistenţă. Tocmai pentru a contrasta acest fenomen, Programul SAPARD a intervenit asupra anumitor aspecte ale pieţii muncii, de la 
crearea de infrastructură corespunzătoare, la sprijinul pentru societăţile ce produc şi prelucrează produse de origine agricolă, până la diversificarea 
activităţilor primare şi menţinerea patrimoniului forestier.  

Piaţa muncii în zonele rurale româneşti trece printr-o profundă transformare, de la un sistem centrat pe activitatea primară la un sistem de relansare a 
industriei şi serviciilor. Programul SAPARD a încercat să sprijine această transformare, tabelul de mai jos indicând target-urile estimate de Evaluator pentru 
crearea/menţinerea locurilor de muncă ca urmare a finanţării. Valorile indicate se vor lua în calcul în baza sistemului de eşantionare indicat in cap. X. Există 
o marjă de eroare de 6% pentru a putea asigura o încredere de 95% a datelor prezentate. 

Tab Locuri de muncă create/menţinute ca urmare a iniţierii unui proiect finanţat prin SAPARD per măsura şi costuri unitare per ENI: 

 Target       

  Menţinute Create 

SAPARD Plătite € €/FTE 

a b b/a 

Măsura 1.1 13.300 5.700 27150 351.024.392 12.929

Măsura 1.2   24 29.355.166 1.223.132

Măsura 2.1   

14.400 (temporare) 

16.378 600.300.647 36.6531.400 (permanente) 

Măsura 3.1 16.800 3.200 13.404 236.839.730 17.669

Măsura 3.4 14.200 21.300 10.946 68.196.078 6.230

Măsura 3.5   1.039 68 57.599.433 847.050

Total 44.300 47.039 67.970 1.343.315.446 19.763

 

                                                            

49 Programul PNDR Versiunea  Iunie 2010 – pag.  14 50  DG- AGRI Agricultural Policy perspectives “Members States Factshett Romenia” Martie 2011, pag. 9 
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Costul mediu pentru un loc de muncă creat este de circa 19.763€, cifră justificată  faţă de sectoarele de referinţă şi de costul vieţii în general în România. 
Este de remarcat, de asemenea, că pentru diversificarea activităţilor agricole costul pentru crearea unui nou loc de muncă este foarte mic. Sectorul 
serviciilor, în special în zonele rurale, după cum reiese din cercetarea directă asupra beneficiarilor, permite un spaţiu amplu dar cu investiţii destul de limitate. 

În ceea ce priveşte sectorul forestier sub-măsurile activate nu au influenţat ocuparea mai ales pe termen mediu/lung, limitând astfel impactul Măsurii asupra 
ocupării forţei de muncă, cu toate ca acestea sunt investiţii care au favorizat accesul în păduri, indirect îmbunătăţind competitivitatea sectorului forestier care, 
după cum s-a arătat (chestionarul comun de evaluare) este dinamic şi în creştere. Datele indicate au o şi mai mare relevanţă dacă sunt comparate cu 
contextul sectorului de referinţă.  

În ceea ce priveşte măsura 2.1 este important să se sublinieze că numărul de locuri de muncă create / menţinute este cu siguranţă subestimat, având în 
vedere două elemente principale:  

1. faptul că infrastructurile create / modernizate necesită lucrări de întreţinere ceea ce, cel puţin în teorie, ar fi trebuit să creeze un număr de locuri de 
muncă permanente şi după realizarea investiţiei (construcţiei); totuşi numărul posturilor permanente finalizate la întreţinerea infrastructurilor nu a putut 
fi estimat exact, considerând ca circa 39% din beneficiarii măsurii 2.1 a declarat că, din lipsa fondurilor, nu va putea întreţine investiţiile realizate, şi 
aproape 7% din respondenţii nu a putut / ştiut să răspundă la întrebarea „Consideraţi că întreţinerea infrastructurii realizate se poate face uşor sau 
este o povară prea mare in termeni de resurse umane şi financiari de investit?”. 

2. valoarea strategică a investiţiilor infrastructurale în calitatea lor de „pârghii” ale dezvoltării economice şi teritoriale determinând creşterea atractivităţii 
zonelor interesate şi o îmbunătăţire generală a condiţiilor de trăi ale locuitorilor din acestea, incluzând o contribuţie importantă la creşterea ocupării 
atât în sectorul public cât şi în sectorul privat, în toate domeniile economice, fiind întreaga comunitate şi mediul de afaceri în general beneficiarii finali 
indirecţi a unei îmbunătăţiri infrastructurale 

In fine, este de remarcat cum, în perioada 2003/2009 ocuparea forţei de muncă în România în sectoarele: “agricultură vânătoare şi servicii aferente”, “Păduri 
şi acvacultură” , “Industria Agroalimentară”, “Industria băuturilor” împreună au totalizat o diminuare cu 10 puncte procentuale (CAEN rev.2). In acest context 
se  înţelege cum impactul SAPARD asupra sectoarelor de referinţă a fost unul pozitiv contribuind în formă explicită atât la menţinerea cât şi la crearea a 
circa 68.000 locuri de muncă în zonele rurale din România. 

In concluzie, activitatea de evaluare privind ocuparea forţei de muncă a pus în lumină impactul pozitiv generat de Program, atât în formă directă cât şi 
indirectă privind stabilizarea populaţiei în zonele rurale, ca urmare a creării locurilor de muncă.   
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Întrebarea L3: In ce măsură Programul a favorizat îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei beneficiare de sprijin? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

3.1 Veniturile populaţiei rurale 
asistate, menţinute la acelaşi 
nivel sau îmbunătăţite in mod 
direct sau indirect de către 
program 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Raportul dintre variaţia medie de venit, al populatiei asistate direct sau indirect  si variaţia 

medie a veniturilor a populaţiei totale 

  

33/33,4 = 1 

Indicatori de impact 

(sursa PNADR) 

Venitul brut al formei” in cadrul fermelor care au beneficiat de asistenta (EURO)  (Măsura 3.1) 

Creşterea veniturilor producătorilor raportat la situaţia precedenta. (Masura 3.2) 

Ponderea venitului brut a beneficiarilor realizat (generat) din afara fermei ca urmare a 

asistentei (euro / beneficiar), din care: 

(a) privitor la turism  

(b) privitor la meşteşuguri şi produse locale (Masura 3.4) 

 28,5% 

Nedisponibile 

 

48%* 

(a) 40%* 

(b) 8%* 

3.2 Accesului populaţiei rurale la 
servicii îmbunătăţite în mod direct 
sau indirect de către  program 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea populaţiei rurale care are acces la serviciile programului (%)  

(a) din care sprijinita in mod direct sau indirect de către program (%) 

(b) din care serviciile de baza (alimentare cu apa, canalizare, de energie electrica) 

(c) din care servicii de telefonie si de telecomunicaţii  (%) 

(d) din care culturale / servicii sociale (%) 

 Circa 30% 

(a) 100% 

(b) 14% 

(c) 15,4% 

(c) nu este 

cazul. 

* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  

Răspuns la întrebarea de evaluare :  

Pentru a răspunde la prezenta întrebare de evaluare, Evaluatorul a efectuat o serie de analize pentru a putea cuantifica primul criteriu. Ceea ce este 
interesant de observat este ca datele din raportul “Social Trends” NSI 2005 evidenţiază ca 45% din veniturile populaţiei rezidente în spatiul rural deriva din 
activităţile agricole, confirmând centralitatea sectorului primar. Analiza beneficiarilor SAPARD a evidenţiat ca aceştia nu reprezintă clasica întreprindere 
agricola familială de subzistenţă, ce reprezintă cca 85% din întreprinderile agricole romaneşti, ci subiecţi multifuncţionali activi în spaţiul rural. SAPARD 
tocmai prin suportul  său integrat pentru dezvoltare a incercat să implice subiecţi din alte sectoare ( cf. raspunsul la intrebarea M1) şi în urma cercetărilor 
directe a rezultat ca doar 21,6% din beneficiari au fost exclusiv întreprinderi agricole. Deci eterogenitatea tipologiilor de beneficiari face dificilă o cuantificare 
exactă a modului de desfăşurare a veniturilor, fără a lua în considerare ca peste o treime din subiecţii care au participat la Programul SAPARD sunt subiecţi 
publici şi deci nu au înregistrat fluctuaţii imediate asupra veniturilor, ci efecte de natura indirectă (şi, mai degrabă costuri decât câştig imediat, datorita naturii 
investiţiilor în infrastructura). În special a reieşit  ca cca 50% din beneficiarii SAPARD aparţin unei clase în care cifra de afaceri depăşeşte 75.000 € anual, 
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deci este vorba de întreprinzatori cu structuri deja active, sau activate datorita SAPARD-ului, cu o certa relevanţă a capacităţii de a se finanţa şi de a înfrunta 
provocările pieţei.   

 

In graficul următor  se observă distribuţia beneficiarilor SAPARD  pentru Măsurile 1.1/3.1/3.4  în funcţie de categoria cifra de afaceri. 

. .  

Luând în considerare totul, în urma acestei cercetări directe întreprinse, a reieşit ca s-a înregistrat intr-o forma generală o influenţă pozitivă a finantării asupra 
veniturilor. Pentru 64% din subiecţii care s-au implicat în aceasta iniţiativă (doar pentru Măsurile care s-au adresat activităţilor economice 1_1/3_1/3_4/) a 
existat un impact pozitiv asupra propriilor venituri.  Aceste efecte pozitive au generat în medie, la cel puţin doi ani de la realizarea intervenţiei, o creştere 
medie a veniturilor cu 33%.  

Pentru a putea determina caracteristica comună a criteriului 3.1, aşa cum a fost cerută de Liniile Directoare Comunitare, Evaluatorul a reluat datele 
referitoare la variaţia veniturilor în spaţiile rurale româneşti asa cum a fost prezentată de catre INSSE. Ulterior a fost elaborat un indice pentru variaţia 
costurilor de consum normalizat în baza inflaţiei (HICP în baza datelor Eurostat) cu anul de referintă 2005 presupunându-l pe acesta ca anul de debut al 
iniţiativei  finanţate prin SAPARD. Apoi pe rândul următor a fost recalculată variaţia veniturilor în baza puterii de achiziţionare reală aşa cum este prezentată 
în tabel 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Venitul pe persoană / luna (Lei RON) 326,2 339,7 375,8 465,7 580,5 637,1
Indice al preţului de consum (inflaţia) 92 100 107 112 121 127 
Venitul indexat  real (în funcţie de 
inflaţie) 

355,9 339,7 352,5 416,5 481,1 500,0

Aşa cum se poate observa variaţia veniturilor chiar şi a celor reale este destul de neregulată motiv pentru care pentru o interpretare mai buna  şi să se 
reducă erorile de analiză temporale, evaluatorul a luat în considerare variaţia medie a veniturilor reale în arcul temporal trienal aşa cum este prezentată în 
tabel 

medie veniturilor 2004-2006 medie veniturilor 2007-2009 Variatia   % 
(a) (b) (b/a) 

349,4 465,9 33,35 

Variatia peste medie a veniturilor in spatiile urbane intre valorile prezentate in coloana a care reprezinta aproximativ anul de realizare al investitiei SAPARD 
si colana b care este insa anul de finalizare al investitiei este de aproximativ 33,35 

Toate acestea permit cuantificarea criteriului 3.1, aşa cum a fost  cerut de către Linia Directoare UE, la numarător se află” variaţia medie a veniturilor 
populaţiei beneficiare” cu o valoare de aproximativ 33% şi la numitor se află ”variaţia dintre media veniturilor la debutul iniţiativei SAPARD şi media veniturilor 
de la încheierea iniţiativei SAPARD valoare aproximată la 33,35%.  Această fracţie are valoarea 1  demonstrând cum SAPARD a contribuit la menţinerea 
veniturilor chiar  şi în raport cu acest context. 

 În cadrul acestui context, numitorul – se observă că reprezintă o variaţie medie şi mai mult decât atât nu ţine cont de diferenţele din interiorul creşterii 
veniturilor. Într-o economie deja în dezvoltare ca şi cea românească nu este vorba de o problemă de creştere ci mai mult de redistribuire a bogăţiilor.  Propriu 
în acest sens SAPARD a garantat un suport pentru sectoarele economice cele mai defavorizate ( agricultura şi turism)  care în termeni generali nu reprezintă 
motorul spaţiilor rurale cum este de exemplu industria prelucrătoare În acest sens valoarea astfel cuantificată, 1, trebuie să fie considerată mai mult decât 
pozitivă   

Tabelul următor evidenţiază rezultatul asupra creşterii medii a veniturilor în urma cercetărilor directe efectuate asupra celor trei măsuri care s-au adresat 
societăţilor private.  
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Tab  Variaţia % a venitului în întreprinderile beneficiare în urma finanţărilor  

 
  Total Măs. 1_1 Măs. 3_1 Măs. 3_4 

Variaţia medie   33% 14% 37% 59%

Sursa: estimati de evaluator în baza investigării directe 

În concluzie se poate observa ca variaţia cea mai semnificativa  s-a înregistrat la beneficiarii Măsurii legate de  diversificarea activităţilor întreprinderii, 
confirmând ca diversificarea, creând ocupare în sectoare neagricole în spaţiul rural ar fi cheia  pentru o dezvoltare durabilă la nivelul local din aceste zone.  

Aceasta concluzie este aceeaşi care rezulta din analiza şi a celorlalţi indicatori de impact ai criteriului 3.1. 

În ceea ce priveşte criteriul 3.2, desigur, Programul a favorizat îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei beneficiare acţiunilor asistate, în special prin 
sporirea accesului acesteia la serviciile de bază, ceea ce a condus, printre altele, la îmbunătăţirea condiţiilor sanitare. În această privinţă, având în vedere 
numărul de locuitori care a beneficiat de intervenţiile co-finanţate din Programul SAPARD în domeniile infrastructurii de canalizare şi de distribuire a apei 
potabile (1.368.459 persoane), ponderea populaţiei rurale având acces direct la serviciile programului este de circa 14%.  

De asemenea, Evaluatorul a estimat că circa 15,4% din populaţia rurală a avut acces direct sau indirect la serviciile de comunicaţii, şi anume drumurile 
publice modernizate sau construite ex novo. Aceasta estimare a avut la bază următoarele:  

- numărul de locuitori din mediul rural din România raportat de Eurostat pentru anul 2007 (circa 9,88 milioane de persoane); 
- numărul de localităţi rurale din România pentru anul 2009 (2.860 unităţi); 
- media numărului de locuitori pe localitate rurală, de circa 3.455 persoane; 
- media numărului de locuitori pe localitate rurală înmulţită pe numărul de beneficiari ai sub-măsurii 1, privind consolidarea reţelei de drumuri comunale 

(442) redă o populaţie de circa 1.527.000 persoane beneficiare directe / indirecte de infrastructura de drumuri finanţată din programul SAPARD; 
- acest număr a fost raportat la totalul populaţiei rurale de mai sus.  

 

Aşadar, se poate estima ca circa 30% din populaţia rurală din România a beneficiat în mod direct sau indirect de serviciile realizate / îmbunătăţite prin 
Programul SAPARD. 

In concluzie Programul a contribuit intr-o maniera mai mult decât pozitivă la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale, atât în termeni de venituri, deci a 
condiţiilor de viaţă, cât şi în termeni de infrastructura şi legături. Creşterea medie anuală cu cca 33% a veniturilor beneficiarilor SAPARD demonstrează 
impactul pozitiv fără dubiu generat asupra populaţiei beneficiare în mod direct, cât şi în raport cu populaţia non beneficiară. Pe de altă parte, capacitatea de 
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scădere a timpului necesar străbaterii distantelor de către populaţia, a favorizat accesul la servicii de baza ( printre care şcoli, spitale) influenţând intr-o 
maniera ampla calitatea vieţii din spaţiile rurale.  Cu toate acestea, efectul a fost unul limitat asupra veniturilor populaţiei, datorita resurselor limitate la 
dispoziţie, în vreme ce gradul de acoperire a iniţiativelor infrastructurale a fost relativ mai bun, circa 30 % din populaţia rezidenta in mediul rural fiind 
interesată în mod direct sau indirect de investiţiile realizate. În plus, pentru acea parte a populaţiei beneficiară a Programului SAPARD fără dubiu s-a 
înregistrat o îmbunătăţire importantă a calităţii vieţii, cu toate că rămân şi astăzi anumite probleme structurale / lipsuri in ceea ce priveşte accesul populaţiei 
rurale la infrastructura de bază , ce vor trebui abordate în continuare în noua perioada de programare.  

Întrebarea L4.: In ce măsura acţiunile sprijinite au contribuit la diversificarea economiei rurale şi îmbunătăţirea situaţiei de comercializare a zonelor rurale? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

4.1 Economie mai dinamica in mediul rural   
Sursa Linii Directoare UE Numărul de noi activităţi economice asistate direct sau indirect, in 

zonele beneficiare. Dovezi ale dinamismului îmbunătăţit in zonele 

beneficiare (descriere) 

1.088* 

4.2 Productivitatea a fost îmbunătăţita si / sau 
costurile de producţie  s-au redus în lanţurile 
cheie de producţie,  datorita programului 

Sursa Linii Directoare UE Valoarea adăugata in cadrul lanţurilor cheie de producţie, 

înainte si după asistenta 

15,8%*   

Indicatori de impact

(sursa PNADR) 

Valoarea adaugata a produselor obtinute pe liniile de prelucrare si 

marketing beneficiare (Masura 1.1) 

15,8%* 

* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  

Răspuns la întrebarea de evaluare :  

În ceea ce priveşte vitalitatea sectorului rural, fără îndoială că SAPARD a avut o contribuţie amplă şi importantă în revitalizarea sectoarelor de producţie din 
zonele rurale. Tendinţele demonstrează că asistăm la un declin lent al activităţilor legate de sectorul primar în zonele rurale, în timp ce investigarea directă 
asupra beneficiarilor confirmă entuziasmul, interesul beneficiarilor către acest tip de oportunităţi. Prin urmare,este relevant faptul că SAPARD a stimulat 
direct sau indirect crearea a peste 1.000 întreprinderi ( comerciale, agricole, de prelucrare) confirmând că respectivele contribuţii au activat resurse şi au 
stimulat beneficiarii să investească în spaţiul rural şi în proiecte capabile să promoveze dezvoltarea locală în diversele sale forme (de la turism, diversificarea 
activităţilor agricole, la creşterea competitivităţii în vederea îmbunătăţirii calităţii produselor). Peste o treime din beneficiarii privaţi ce au beneficiat de 
SAPARD pot fi considerate iniţiative noi care pe termen lung permit un schimb în cadrul sectoarelor de producţie ale zonelor de referinţă. 
Indicatorii pentru criteriile 4.2 sunt greu de cuantificat din cauza lipsei de informaţii. Aceşti indicatori nu au fost urmăriţi prin sistemul de monitorizare al 
Agenţiei SAPARD, iar beneficiarii cuprinşi în eşantionul cercetării directe prin chestionar în majoritatea cazurilor au evitat să răspundă sau nu pot aprecia 
cantitativ evoluţia indicatorilor de rezultat urmărite.  
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În ceea ce priveşte analiză creşterii valorii adăugate, aceasta a fost greu de cuantificat, Beneficiarii nefurnizând răspunsuri clare în aceasta privinţă, decât 
într-o măsură foarte mică. Aşadar, Evaluatorul a utilizat indicatori alternativi cum ar fi creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea şi raţionalizarea procesării si 
marketingului produselor în urma realizării proiectelor SAPARD, care au fost observate de 60/70% din beneficiarii. Pe de altă parte, concentrând mai puţin de 
10% din cota vânzărilor, piaţa Uniunii Europene rămâne o piaţă de desfacere relativ marginală pentru produsele agricole româneşti. Aşadar, Evaluatorul a 
concluzionat ca investiţiile sprijinite prin Programul SAPARD (şi în special prin Măsura 1.1) au contribuit într-o mare măsură la creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi piscicole prin îmbunătăţirea şi raţionalizarea procesării şi marketingului produselor, însă integrarea produselor româneşti pe piaţa 
europeană este încă redusă. 
 

Întrebarea L5: In ce măsura acţiunile sprijinite au contribuit la protecţia mediului înconjurător din zonele rurale? 

Criterii Sursa indicatorilor Descriere indicator Realizat 

5.1 Protecţia mediului in zonele rurale s-a îmbunătăţit 
Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea teritoriul rural protejat in mod direct sau indirect, datorita ajutorului(%)  1,8% 

5.2 Gestionarea deşeurilor s-a îmbunătăţit 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Volumul de deşeuri colectate / tratate,  datorita asistentei (m³) 

(a) din care tratarea apei (%) 

(b) din care tratarea deşeurilor solide (%) 

circa 179 milioane de m3 

(a) 100% 

(b) n.d. 

Indicatori de realizare 

(sursa PNADR) 

Produsele reziduale / canalizările de apa reziduala / tratarea apelor uzate in staţii 

de tratare ca rezultat al acţiunilor asistate (Măsura 2.1) 

16,4% 

5.3 Conştientizarea problemelor de mediu a crescut in 
rândul populaţiei din mediul rural 

Sursa Linii Directoare 
UE 

Ponderea populaţiei rurale implicate in acţiunile asistate, 

legate de protecţia mediului de orice fel (%, de exemplu, 

formare in domeniul mediului, activităţi pilot, campanii de informare, etc.) 

3,4% 

* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  
 
Răspuns la întrebare de evaluare :  
În ceea ce priveşte impactul asupra ocrotirii şi conservării patrimoniului de mediu in general, evaluatorul subliniază că Programul SAPARD nu a avut efectele 
stabilite în cadrul programări, impactul asupra protecţiei mediului fiind în general scăzut.  

În special, în ceea ce priveşte contribuţia investiţiilor din sectorul privat la protejarea mediului, se remarcă faptul că măsura ce ar fi trebuit să aibă impactul 
cel mai ridicat, şi anume Măsura 3.3, vizând promovarea sistemelor agricole cu nivel redus de impact asupra mediului, nu a avut rezultatele scontate, în 
primul rând din cauză faptului că măsura a fost accesată de către  un singur beneficiar .   
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Cu toate acestea, se remarcă impactul relativ important pe care investiţiile din sectorul public în anumite sectoare l-au avut asupra îmbunătăţirii condiţiilor de 
mediu, în special, în perspectiva protejării solului. Se menţionează, în această privinţă, contribuţia importantă pe care infrastructura de canalizare o are 
asupra calităţii solului, precum şi importanţa amenajărilor infrastructurale realizate pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor şi a investiţiilor 
dedicate conservării şi consolidării resurselor forestiere pentru utilizarea sustenabilă a solului şi a patrimoniului natural în general. Aşadar, după cum arată 
tabelul de mai jos, pentru estimarea suprafeţei teritoriului rural care a fost protejat în mod direct sau indirect din investiţiile SAPARD s-au avut în vedere 
următoarele componente: 1. suprafaţa media a localităţilor rurale, aplicată la 91 beneficiari / comune ai sub-măsurii 3 privind sistemul de canalizare; 2. 
hectarele de teren interesate de investiţiile pentru protecţia împotriva inundaţiilor; 3. hectarele de teren interesate de măsurile de împăduriri; 4. terenul 
interesat de măsura de agro-mediu. 

Tabel . Contribuţia programului SAPARD la protejarea terenului rural 
Masura / submasura ha    

2.1 437.457    
 submasura 3* 434.123    
 submasura 4 3.334    
3.3 50    
3.5 119    
Total 437.625  
total Romania (ha) 23.839.100  
% suprafata  1,8    
Sursa: elaborat de Evaluator    

* valoarea a fost aproximata luand in considerare suprafata medie a localitatilor rurale (4.770 ha) - calculata prin raportarea suprafetei rurale (13.643.850 ha) la 2860 
localitati - Aplicand aceasta suprafata medie la 91 comune interesate de investitiile in domeniul canalizarii 

Mai mult, Evaluatorul consideră că aceasta pondere este în fapt subestimată, nefiind inclusă suprafaţa interesată de proiectele de infrastructură rutieră care, 
cu siguranţă, au contribuit în mod indirect şi relativ la diminuarea poluării aerului în localităţile interesate, prin fluidificarea traficului rutier şi reducerea timpului 
de parcurgere a distanţelor.  

În ceea ce priveşte volumul de deşeuri tratate în urmă investiţiilor realizate prin Programul SAPARD, acesta poate fi estimat la circa 16,3 milioane de m3, în 
ceea ce priveşte contribuţia la tratarea apelor uzate în cadrul sub-măsurii 3 din măsura 2.1, estimare având la baza anchetei desfăşurate asupra 
beneficiarilor sub- măsurii. În baza acesteia, în medie un proiect de canalizare a permis tratarea unui volum de circa 179 mii m3 de apă uzată pe an, ceea ce, 
raportat la cele 91 de proiecte finanţate redă volumul menţionat mai sus, reprezentând 100% apă reziduală tratată. La acestea se pot adăuga produsele 
reziduale epurate în urma procesării cărnii şi a laptelui în cadrul măsurii 1.1, autorizarea acestor investiţii fiind subordonată asigurării staţiilor de pre-epurare 
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sau epurare corespunzătoare, în funcţie de infrastructura existentă în zona amplasamentului. Aceste produse reziduale însumă un volum de zece ori51 mai 
mare decât volumul apelor uzate epurate în urma realizării investiţiilor infrastructurale din cadrul sub-măsuri 3 din măsura 2.1, ceea ce înseamnă circa 163 
milioane de m3 de ape tratate, care, împreuna cu cele menţionate mai sus redă circa 179 milioane de m3 de produs tratat.  
Volumul apelor tratate aşa estimat reprezintă circa 20% din debitul staţiilor în funcţiune pentru epurarea apei reziduale existente în România în anul 200452.  
Cu toate ca nu este posibil să se cuantifice exact volumul de deşeuri solide tratate în urma implementării investiţiilor co-finanţate prin Programul SAPARD, se 
precizează faptul că substanţele ce rămân din tratarea apelor uzate sunt colectate sub forma de nămol deshidratat care este utilizat, succesiv, ca 
îngrăşământ agricol, contribuind astfel la protecţia mediului. De asemenea, deşeurile solide (necomestibile sau confiscatele) produse din procesarea cărnii 
sunt colectate în condiţii de igienă deosebite şi livrate către unităţi specializate şi autorizate în vederea prelucrării acestora, neavând, aşadar, un impact 
negativ asupra mediului.  

În ceea ce priveşte ponderea apelor uzate tratate corespunzător aceasta valoare nu poate fi estimată exact, însă pentru o estimare aproximativă a acesteia 
se poate avea în vedere ca ponderea localităţilor rurale conectate la reţeaua de canalizare în anul 2009 era de 16,4%.   

În fine, (criteriul 5.3) se poate afirma ca programul SAPARD a contribuit doar într-o măsură relativ redusă la conştientizarea populaţiei rurale cu privire la 
problemele de mediu, ponderea populaţiei implicate în acţiuni asistate legate de protecţia mediului de orice fel fiind doar de 3,4%. Aceasta pondere include: 
populaţia din mediul rural care a fost interesată de investiţiile în domeniul canalizării, care a fost indusă să renunţe la utilizarea sistemelor tradiţionale de 
eliminare a apelor uzate care determinau poluarea solului sau a apelor de suprafaţă; beneficiarul măsurii pilot de agro-mediu (3.3); participanţii la cursurile de 
instruire profesională în domeniul protecţiei mediului.    

Tabel . Contribuţia Programului SAPARD la conştientizarea populaţiei rurale referitor la problemele de mediu  

Masura / submasura 
nr 

persoane 
2.1 339.330 
 submasura 3* - canalizare 339.330 
3.3 - masura pilot agro-mediu 1 
4.1 - formare profesionala 437 
total populatia implicata 339.768 
total Romania (populatia rurala) 9.882.200 
% populatia 3,4 

Sursa: elaborat de Evaluator  

                                                            

51 Sursa: date furnizate de Beneficiar. 
 



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania   

 

187 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

Întrebari comune privind elaborarea şi implementarea Programului 

Întrebarea M1:   In ce măsura modalităţile de implementare au contribuit la maximizarea efectelor prevăzute/ţinţite ale Programului? 

Criterii Sursa 
indicatorilor

Descriere indicator Realizat 

1.1 Acţiunile asistate sunt concertate si complementare, astfel încât să 
producă sinergie prin interacţiunea lor in diferite aspecte ale problemelor de 
dezvoltare rurala / oportunităţi 

Sursa Linii 
Directoare 
UE 

Frecventa de grupuri / combinaţii de acţiuni / proiecte: 

(a) in cadrul masurilor (%) 

(b) si / sau intre masuri (%) 

(c) si / sau intre SAPARD si alte fonduri de pre-aderare (in 

special PHARE) (%) 

 

(a) 85% 

(b) 24,4% 

(c ) 21% 

1.2 Asimilarea in cadrul programului (de exploataţii, întreprinderi, asociaţii) ii  

implica pe cei care au cea mai mare nevoie si / sau potenţial pentru adaptarea 
economiilor rurale la piata unica si punerea in aplicare a acquis-ului (adaptarea 
la standardele si procedurile UE) in zona  vizata de program, multumita unei 
combinatii de  instrumente  pentru  organizarea programului cum ar fi criteriile 
de eligibilitate, diferentiere premium si / sau proceduri / criteriile de selectie a 
proiectelor, precum si absenta intarzierilor inutile si costurilor birocratice pentru 
acesti beneficiari 

Sursa Linii 
Directoare 
UE 

Principalele tipuri de beneficiari directi si operatori 

(de exemplu, exploataţiile, întreprinderi, asociaţii, reţele; 

procesoare / marketing; arabil / pastoral; mici / mari; etc., 

inclusiv administraţiile si funcţionarii de la toate nivelurile) 

implicaţi in program (rang) 

Descrierea aranjamentelor premium de diferenţiere, in 

concordanta cu nevoile si caracteristicile beneficiarilor 

Evidenta descurajărilor, întârzierilor inutile sau 

costurilor pentru beneficiarii direcţi / operatori (descriere) 

cfr raspuns de 
evaluare 

1.3 Efectele benefice au fost maximizate printr-o combinaţie de criterii de 
eligibilitate, diferenţiere premium sau proceduri / criteriile de selectie a 
proiectelor 

Sursa Linii 
Directoare 
UE 

Rata de pârghie = {cheltuielile totale făcute direct de catre 

beneficiari, cu privire la acţiunile asistate} / {cofinanţarea 

publica} 

Dovezi de ineficienta (descriere si aproximative cuantificare) 

Dovezi de acţiuni / proiecte care au ca rezultate efecte benefice 

indirecte (descriere) 

  

 

2,2 

52% 

cfr raspuns de 

evaluare 
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* indicatori cuantificati şi  estimati de evaluator în baza investigării directe şi a datelor de context disponibile  

Răspuns la întrebarea de evaluare :  

Modalităţile de implementare au contribuit într-o măsură destul de ridicată la maximizarea efectelor prevăzute / ţintelor ale Programului, producând 
sinergii în cadrul măsurilor, între măsurile şi între SAPARD şi alte fonduri, în special cele de pre-aderare Phare. 

În special: 

1. Măsurile 4.1 şi 4.2 au fost structurate astfel încât să fie transversale celorlalte măsuri din program prin tipurile / combinaţiile de acţiuni sprijinite 
în cadrul acestora. În special, se poate spune ca iniţiativele de formare promovate în cadrul măsurii 4.1 au fost în totalitate (100%) complementare 
/ sinergice faţă de celelalte măsuri din Program, cele cinci proiecte abordând fiecare temele mai multor măsuri din program. De asemenea, 70% 
din proiectele de AT (şi anume cele trei studii realizate, cele două proiecte de organizare a seminarilor naţionale şi cele două campanii de 
informare) implementate au interacţionat / au fost complementare într-un fel sau altul cu celelalte măsuri din Program. Aşadar, media între cele 
două măsuri este de 85%.    

2. În ceea ce priveşte sinergia existentă între măsurile din Program, această este generată, printre altele, din utilizarea unor criterii generale de 
eligibilitate şi selecţie a beneficiarilor şi a intervenţiilor comune mai multor măsuri. Analiza realizată asupra acestor criterii generale pe măsuri (86 
în total, pentru măsurile 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 şi 3.5) a relevat faptul că circa 24,4% din aceste criterii, respectiv 12 criterii de eligibilitate şi 
9 criterii de selecţie au fost în măsură să creeze sinergii între măsurile, favorizând următoarele elemente: localizarea intervenţiilor în zone 
defavorizate / afectate de inundaţii / cu potenţial agricol; pregătirea profesională a beneficiarului; promovarea diversificării activităţilor din mediul 
rural; promovarea asociaţilor de producători; dezvoltarea infrastructurii rurale; protejarea mediului. 

3. În fine: peste 21% din proiectele de AT finanţate din SAPARD (reprezentând 3 proiecte, respectiv proiectul pentru organizarea CM şi cele două 
proiecte vizând evaluarea programului), au fost complementare cu alte proiecte de asistenţă tehnică finanţate din programul Phare (incluzând 
proiectele de înfrăţire instituţională) cu scopul sprijinirii organizaţiilor implicate în gestionarea şi implementarea programului SAPARD 

Referitor la criteriul 1.2, categoria de beneficiari SAPARD este vastă, dar la o primă analiză este posibilă distingerea, în baza informaţiilor de 
monitorizare disponibile, între beneficiarii publicii şi privaţi, după cum se indică in următorul tabel:  
Măsura Număr Beneficiari 

Publici Privati 

Măsura 1.1  446
Măsura 1.2 20 
Măsura 2.1 839 
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Măsura 3.1  1.911
Măsura 3.2  3
Măsura 3.3  1
Măsura 3.4  1.021
Măsura 3.5 73 39
Total 931 3.415

În special, prin datele primare culese este posibilă împărţirea totalului beneficiarilor pe tipologie, rezultatul fiind prezentat în tabelul de mai jos: 

Tab X Beneficiari împărţiţi în funcţie de tipul acestora  (sursă : investigare directă a beneficiarilor finali) 
Tipul de beneficiar %
Societate Comercială 33,2%

Consiliul Local 31,6%

Societăţi comerciale agricole cu capital privat egal sau cel 
putin 75% 

21,6%

AF (asociaţie familială) 4,4%

Laboratoarele publice 2,4%

Asociaţii de producători 2,0%

PFA 1,6%

Administraţia Natională 1,2%

Societate agricola privată constituită în baza legii 36 0,8%

Asociaţii de comune 0,8%

Asociaţie agricolă 0,4%

Se remarcă un spectru larg de tipologii de beneficiari ai Măsurilor SAPARD, acest lucru garantând o amplă răspândire a normelor comunitare in 
toate domeniile sectorului agroindustrial, favorizând o abordare integrată în dezvoltarea zonelor rurale implicate în acest proces. Societăţile 
comerciale, beneficiarii preponderenţi ai Măsurilor 1.1 şi 3.4 sunt principalii destinatari ca număr, urmează apoi beneficiarii publici pentru iniţiative 
legate de infrastructură şi pe locul trei sunt fermele agricole veritabile ce reprezintă 22% din beneficiarii SAPARD. 

În ceea ce priveşte participarea la Program şi modalităţile de gestionare a procedurilor, o parte a chestionarului desfăşurat cu beneficiarii finali a 
vizat tocmai aceste chestiuni, principalele aspecte întâlnite fiind rezumate după cum urmează:  
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In legătura cu al treilea criteriu relativ la efectele pozitive maximizate parcurgând o combinaţie de iniţiative, Evaluatorul a cuantificat cei trei 
indicatori care se referă la acest criteriu.   

În ceea ce priveşte “Rata de pârghie” 53 generată de către Programul SAPARD, în urma cercetării directe asupra beneficiarilor, a rezultat ca pentru 
fiecare euro pus la dispoziţie de Program acesta a stimulat în medie o investitie de 1.2 euro din partea beneficiarilor. Este evident ca acesta rata 
de parghie diferă în raport cu fiecare măsura luata separat, aşa cum se poate observa în tabelul următor: 

  SAPARD Mas 1_1 Mas 1_2 Mas 2_1 Mas 3_1 Mas 3_4 Mas 3_5
Rata de pârghie 2,2 3,6 0 0,2 4,3 4,2 0,2
 

Se evidenţiază cum declanşarea investiţiei este diferită de la o măsura la alta, aceasta in funcţie de tipologia eterogenă a beneficiarilor, daca 
Masurile 1.2/2.1/3.5 au avut o capacitate redusă de stimulare a investiţiilor, acesta este datorat faptului ca aproape mereu au fost  implicaţi 
beneficiarii publici care au realizat investiţiile 100% cu contribuţia Programului şi ca în afara de aceasta investiţie SAPARD dispun de resurse 
proprii foarte limitate. 

Este diferită însă, capacitatea de promovare a investiţiilor în cadrul Măsurilor care se adresează societăţilor private unde “Rata de pârghie ” pare 
sa fi atins nivele satisfăcătoare, îndeosebi pentru Măsurile 3.1 si 3.4 unde, la  fiecare euro pus la dispoziţie de SAPARD a corespuns o investiţie 
privata de cca 3 euro. Efectul de multiplicare reprezintă unul dintre obiectivele programelor co-finanţate care urmăresc să producă un circuit virtuos 
de dezvoltare economică susţinând investiţiile şi reducând în acest mod riscul societăţilor private. 

In mod relativ însă, în analiza “efectului deadweight”, acesta vine identificat ca si posibilitatea ca acelaşi iniţiativa să fi fost implementată chiar şi în 
absenţă finantării, în acest sens fiind relevanta întrebarea respectivă adresată beneficiarilor SAPARD, rezultatul răspunsurilor regăsindu-se în 
tabelul următor 

Graficul răspunsurilor beneficiarilor SAPARD referitor la efectul deadweight  al Programului: 

                                                            

53 Capacitatea investiţiilor co-finanţate de a produce alte investiţii, efectul multiplicător.  
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Se subliniază ca aceasta contribuţie a fost fundamentală pentru realizarea proiectelor SAPARD, tocmai de aceea în absenta Programului mai mult 
de 50% dintre iniţiativele nu s-ar fi realizat niciodată. Şi in acest caz o subdividere a datelor pentru fiecare măsura evidenţiază ca procentul 
beneficiarilor care ar fi efectuat oricum investiţia scade în cazul societăţilor beneficiare Măsurii 1.1, mai structurate şi de dimensiuni şi capacităţi 
mai mari de recuperare a resurselor pieţei. In schimb Programul a acoperit un rol fundamental pentru Masurile 2.1 şi 3.5, unde marea majoritate a 
beneficiarilor au fost subiecţi publici, dar si pentru Măsura 3.4 referitor la promovarea diversificării agricole, ţinând cont de faptul ca nu există 
instrumente asemănătoare pentru promovarea  creării de locuri de muncă în spaţiul rural. Ca rezultat “efectul deadweight “ este cuantificabil  
52%.In concluzie de remarcat este efortul pentru a putea permite Programului să maximizeze efectele prin intermediul acţiunilor sinergice cu alte 
programe asemănătoare pe de o parte, si de cealaltă parte prin intermediul promovării unor iniţiative integrate de dezvoltare locală. Sprijinul în 
ceea ce priveşte crearea, accesul la servicii în spaţiul rural reprezintă pentru ea însăşi o dinamică care generează efecte pozitive în lanţ aşa cum a 
fost specificat de o mare parte a beneficiarilor Programului. Toţi indicatorii mai sus menţionaţi reprezintă un cadru mai mult decât pozitiv al acestei 
iniţiative şi o optimă capacitate de stimulare a investiţiilor private ca sprijin pentru dezvoltarea economica a spaţiului rural. 
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7. CONCLUZII 

  

În următoarele paragrafe sunt prezentate în mod sumar unele dintre principalele aspecte care au 
rezultat la încheierea activităţilor de Evaluare ex-post a Programului SAPARD. 

Mai multe detalii şi referinţe pot fi găsite în capitolele de analiză deja prezentate, şi mai ales în 
răspunsurile la Chestionarul comun de evaluare, prezentate la punctul 6 din prezentul raport. 

 

7.1. Coerenţa între măsurile implementate şi obiectivele urmărite; balanţă între diferitele 
măsuri din cadrul programului 

 

Analiza nivelurilor de coerenţă se referă în principal la capacitatea Programului pe de o parte, de a 
răspunde obiectivelor fixate în faza de programare, iar pe de alta, la situaţia de context aşa cum s-
a dezvoltat de-a lungul anilor de implementare. 

Tocmai în acest sens, Evaluatorul, consideră necesar să prezinte un rezumat al obiectivelor 
definite în faza de programare şi să le compare cu obiectivele definite în cadrul Planului Naţional 
Strategic în 2007, aşa cum a fost raportat în PNDR 2007-2013; analiza comparării tabelelor 
următoare, evidenţiază depăşirea sau nu a anumitor necesităţi prin implementarea Programului 
SAPARD, subliniind astfel coerenţa acestuia, în ceea ce priveşte succesul sau eşecul în a depăşi 
anumite limite din contextul de referinţă. 

De fapt, dincolo de obiectivele strategice deja menţionate de mai multe ori şi în prezentul raport, 
având scopul de a însoţi intrarea României în sistemul comunitar de gestiune a politicilor agricole 
şi de sector, Programul, aşa cum a fost definit în documentul de implementare din anul 2000, a 
fost articulat în patru priorităţi corespondente la patru obiective operaţionale de atins în cadrul celor 
4 Axe în care s-au structurat cele 10 Măsuri după cum urmează: 

  

Priorităţile Programului SAPARD Axe Măsuri

1. Îmbunătăţirea accesului pe piaţă şi competitivitatea produselor agroindustriale . 1 
1.1 

1.2 

2. Îmbunătăţirea infrastructurilor pentru dezvoltare rurală şi agricultură 2 2.1 

3. Sprijinirea dezvoltării economiei rurale 3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
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Priorităţile Programului SAPARD Axe Măsuri

4. Susţinerea dezvoltării resurselor umane 4 
4.1 

4.2 

 

Pentru a putea atinge obiectivele enunţate mai sus resursele alocate (aproximativ 1,5 miliarde de 
euro) par a fi semnificative, cu toate acestea, după cum s-a observat deja de mai multe ori în 
rapoartele de evaluare precedente, nu au fost suficiente pentru a acoperi vastitatea problemelor 
identificate. 

Pentru a putea verifica persistenţa unor probleme critice cu privire la context şi deci capacitatea 
Programului de a rezolva anumite probleme, Evaluatorul a constatat că este util sa prezinte în 
tabelul de mai jos aceleaşi priorităţi operaţionale definite de aceasta data în anul 2007 în cadrul 
PNDR 2007-2013. In acest tabel se regăseşte o actualizare a condiţiilor de context şi definea 
noilor provocări pentru dezvoltarea rurală aşa cum acestea au fost identificate in Planul  Strategic 
Naţional. 

 

Priorităţi PNDR 2007/2013 Axe

1.Facilitarea transformării şi modernizarea structurii dualistice prezente în agricultura şi in 
sectorul forestier, precum şi în  sectorul industriei agroalimentare pentru creşterea 
competitivităţii, având în vedere contribuţia lor la creşterea veniturilor în mediul rural 
asigurând astfel condiţii de viaţă şi de protecţie a mediului pentru  aceste zone. 

1 

2. Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului rural din România  prin promovarea 
gestionării durabile a terenurilor agricole şi forestiere. 

2 

3. Gestionarea şi susţinerea trecerii ocupării din mediul rural, din sectorul agricol către alte 
sectoare ce pot garanta condiţii economice adecvate şi diferite niveluri de trai. 

3 şi 
4 

  

Din comparaţia între priorităţile stabilite în 2000 şi cele definite în 2007, se subliniază schimbarea 
contextului mediului rural românesc şi în special a aspectelor asupra cărora Programul SAPARD a 
avut cel mai mare efect. 

Se poate spune, în fapt, că Programul SAPARD, concentrând cea mai mare parte a cheltuielilor, 
mai mult de 50%, asupra infrastructurilor rurale a fost cu siguranţă, în concordanţă cu obiectivele 
prefixate astfel încât să se atenueze întârzierea în dezvoltarea infrastructurilor rurale din România, 
precondiţia ce stă la baza dinamicii de dezvoltare, oricare ar fi aceasta. 

Acest aspect a fost prin urmare depăşit, iar în noul PNDR 2007-2013 rămâne totuşi problematica 
sistemului dualist de producţie: pe de o parte, întreprinderile familiale de subzistenţă, pe de altă 
parte, agricultura industrializată, pe care Programul SAPARD nu a dorit să o abordeze tocmai 
pentru ca nu a definit-o ca şi obiectiv, care va fi însă subiectul de analiză în actualul ciclu de 
programare.  
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Rezultă în schimb o nouă prioritate (Prioritatea 2) care în general este legată de sistemele şi 
modelele de producţie agricolă durabilă, permiţând astfel sectorului să continue să ofere serviciile 
sale, atât în ceea ce priveşte producţia alimentară cat şi în ceea ce priveşte externalizări pozitive, 
cum ar fi cele de întreţinere a teritoriului şi a peisajului. 

Desigur, provocările din 2007 arată un nivel mai ridicat de complexitate în raport cu  grila de 
obiective ale Programului SAPARD, de fapt cerându-se astăzi un suport spre o schimbare 
structurală în modelele de producţie şi în ceea ce priveşte accesul la factorii de producţie, în primul 
rând la terenuri. 

Tocmai de aceea Programul SAPARD pare să-şi fi atins pe deplin scopul, identificând o serie de 
obiective clare pe care a concentrat resursele şi proiectele, obţinând astfel efecte mai mult decât 
pozitive şi asigurând că dinamica necesităţilor de astăzi să fie îndreptată spre alte priorităţi mai 
stringente. 

 

7.2. Gradul de atingere a obiectivelor specifice ale Programului, precum şi a obiectivelor 
stabilite în strategia naţională şi cea Comunitară 

 

În baza Regulamentului 1268/1999, sprijinul de preaderare furnizat de Comisia Europeană (CE) în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în perioada 2000-2006, a trebuit să se focalizeze pe 
acţiuni formulate în vederea contribuirii la atingerea următoarelor obiective generale:  

I. Implementarea acquis-ului comunitar privind politica agricolă comună, protecţia mediului şi 
politicile relevante în domeniul regulamentelor asupra protecţiei consumatorilor şi alimentelor, 
sănătăţii publice, bunăstarea şi condiţiile de sănătate a animalelor şi a plantelor.  

Aşadar, Programul SAPARD a sprijinit iniţiative practici în vederea implementării prevederilor 
acquis-ului în ceea ce priveşte:   

- standarde în domeniul alimentelor; 
- măsuri de control pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, sănătatea publică şi 

bunăstarea animalelor şi plantelor; 
- protecţia mediului.  

 

II. Angajamentele în domeniul protecţiei mediului, transpunerea în legislaţia naţională şi 
implementarea Directivei „Nitraţi” 54 , a Programului „Natura 2000” şi a Directivei „Evaluarea 
Impactului asupra Mediului (Anexe I şi II) 55 

 

III. Abordarea priorităţilor şi problemelor specifice pentru adaptarea sustenabilă a sectorului agricol 
şi zonelor rurale din România.  

 

Având în vedere cerinţele Comisiei Europene pentru acordarea sprijinului, precum şi punctele tari, 
disparităţile, decalajele şi oportunităţile, strategia pe termen scurt şi lung propusă prin PNADR a 
avut următoarele obiective strategice: 

                                                            

54 http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/directiv.html 
55 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1985:175:0040:0048:EN:PDF 
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Obiectivul strategic 1. Dezvoltarea sustenabilă pentru un sector agroalimentar competitiv, prin 
modernizarea şi îmbunătăţirea procesării şi marketing-ului produselor agricole şi piscicole;  

Obiectivul strategic 2. Creşterea standardului de trăi în zonele rurale, prin îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurilor necesare şi prin definirea şi implementarea bunelor practici agricole 
pentru agricultura şi dezvoltarea rurală sustenabilă; 

Obiectivul strategic 3. Dezvoltarea economiei rurale, prin dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor 
fixe, pentru exploataţiile private agricole şi forestiere, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 
economice, în scopul menţinerii şi / sau creării unor venituri alternative / suplimentare şi a unor noi 
locuri de muncă;  

Obiectivul strategic 4. Dezvoltarea resurselor umane, prin îmbunătăţirea formării profesionale a 
agricultorilor şi proprietarilor de terenuri forestiere şi prin consolidarea capacităţii instituţionale. 

Pentru toate aceste obiective strategice s-a acordat prioritate la investiţii care au facilitat 
implementarea acquis-ului comunitar. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor Comisiei Europene şi naţionale pentru agricultura şi dezvoltarea 
rurală în perioada de programare 2000-2006, menţionate mai sus, PNADR a prevăzut 
implementarea următoarelor priorităţi. Pentru fiecare prioritate, s-au detaliat obiectivele specifice, 
indicatorii principali de realizare / rezultat / impact precum şi o scurtă descriere a gradului de 
atingere a obiectivelor vizate.  

 

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea accesului la pieţele şi a competitivităţii produselor agricole prelucrate  

- Obiective specifice: 
 

1.1 Orientarea producţiei conform tendinţelor predictibile ale pieţelor sau încurajarea dezvoltării 
unor pieţe noi pentru produsele agricole, în special pentru procesarea şi marketing-ul produselor 
agricole procesate în baza standardelor de mediu în vigoare, şi, în anumite cazuri, produsele 
biologice (îndeosebi, agricultura biologică);   

1.2. Îmbunătăţirea calităţii produselor procesate şi controlului calităţii produselor alimentare, prin 
respectarea cerinţelor minime privind igiena alimentară conform standardelor UE; 

1.3. Îmbunătăţirea controlului condiţiilor sanitare   

1.4. Înfiinţarea şi consolidarea societăţilor comerciale private de procesare agroalimentară şi 
piscicolă.  

- Măsuri ale Programului SAPARD:  1.1, 1.2 
 

Conform datelor Eurostat, valoarea adăugata a produselor obţinute în industria de produse 
alimentare şi a băuturilor din România a crescut în perioada 2002-2007 de la 19,9% la 22,1%, 
ceea ce ne arată că investiţiile realizate prin programul SAPARD au avut un impact pozitiv asupra 
întregului sector. 

Mai în detaliu, investiţiile sprijinite prin măsura 1.1 au contribuit într-o mare măsură la creşterea 
valorii adăugate a produselor agricole şi piscicole prin îmbunătăţirea şi raţionalizarea procesării şi 
marketingului produselor. De asemenea, proiectele finanţate prin SAPARD au contribuit la 
îmbunătăţirea calităţii produselor agricole prelucrate şi comercializate, dar datele obţinute de la 
beneficiar nu ne permit să diferenţiem produsele realizate pe liniile de prelucrare beneficiare de 
cele obţinute pe alte linii de procesare de către beneficiarii măsurii. În plus, efectul pozitiv al 
investiţiilor realizate în cadrul Măsurii 1.1 asupra aspectelor legate de sănătate şi bunăstare, se 
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demonstrează prin rezultatele obţinute din cercetarea directă, întrucât pentru 61% dintre 
beneficiarii chestionaţi, investiţiile finanţate au facilitat alinierea la standardele sanitar-veterinare 
UE. Îmbunătăţirea securităţii la locul de muncă se poate observa şi din datele de context: numărul 
persoanelor accidentate la locul de muncă în întreprinderi cu activitate în agricultură, silvicultură, 
pescuit şi industria alimentară a scăzut cu 28% in perioada 2003-2007 şi cu 15% în anii 2008-
2009. În fine, investiţiile efectuate în cadrul Măsurii 1.1 au avut efecte pozitive asupra menţinerii şi 
creării de noi locuri de munca, contribuind la crearea de 6.555 noi locuri de muncă şi la menţinerea 
unui număr de 20.595 locuri de muncă, reprezentând în total 9,74% din numărul total de salariaţi 
(278.837 salariaţi) la nivelul economiei naţionale în următoarele domenii: “Agricultura, vănătoare si 
servicii anexe”, “Silvicultura şi exploatare forestieră; Pescuit şi acvacultura”, “Industria alimentară” 
şi “Fabricarea băuturilor” (CAEN rev. 2) în anul 2009.56 

În plus, Măsura 1.2 a contribuit într-un mod hotărâtor la susţinerea “Acquis-ului” comunitar în 
domeniul controlului sanitar veterinar, vegetal şi calitatea alimentelor, fără a se lua în considerare 
variabilele externe care nu au putut fi analizate. Această judecată este susţinută de valorile în 
mare parte pozitive ale tuturor indicatorilor măsurii luaţi în considerare şi, de asemenea, de 
rezultatele anchetei asupra beneficiarilor care arată că în lipsa contribuţiei doar 15% din 
beneficiarii ar fi efectuat oricum investiţia, demonstrând astfel centralitatea şi necesitatea acestei 
iniţiative după cum a fost definită în cadrul programării. 

 

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea infrastructurilor pentru dezvoltarea rurală şi agricultura 

- Obiective specifice: 
 

2.1. Îmbunătăţirea accesului locuitorilor şi gospodăriilor din mediul rural la căile de comunicare 
între zonele rurale şi la reţea naţională de drumuri; 

2.2 Îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare în cadrul gospodăriilor şi activităţilor productive 
conform standardelor în vigoare; 

2.3 Creşterea capacităţii de protejare a terenurilor agricole faţă de inundaţiile, prin dezvoltarea 
unor diguri noi şi a altor sisteme specifice, şi prin reabilitarea celor existente    

- Măsuri ale Programului SAPARD: 2.1 
 

Dezvoltarea infrastructurilor din mediul rural, în general, a contribuit la îmbunătăţirea mai multor 
elemente din viaţa rurală, incluzând accesibilitatea, dezvoltarea economică, nivelul general de trăi, 
stabilizarea populaţiei şi protecţia mediului, iar peste 92% din respondenţi la ancheta asupra 
beneficiarilor a afirmat că investiţia finanţată a presupus o sporire a atractivităţii satelor pentru 
cetăţeni şi firme. În ceea ce priveşte contribuţia la îmbunătăţirea accesului zonelor rurale, 
răspunsurile primite de la beneficiari au permis estimarea unei reduceri medie a timpului de 
transport 40% şi o economisire a 1,85 milioane de ore / an.  

Mai mult, peste 97% din beneficiarii măsurii 2.1 intervievaţi a afirmat că au observat o îmbunătăţire 
în calitatea vieţii populaţiei ce locuieşte în zona în cauză, motivarea adusă fiind deseori legată de 
îmbunătăţirea situaţiei economice a zonei, creşterea accesibilităţii acesteia şi îmbunătăţirea 
generală a condiţiilor igienico-sanitare ale populaţiei. Aşadar, în general, desigur se poate afirma 

                                                            

56 Sursa: INS: TEMPO_FOM104G_6_6_2011 
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că investiţiile sprijinite au contribuit într-o mare măsură la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a condiţiilor 
igienico-sanitare ale populaţiei rurale beneficiare. 

De asemenea, se remarcă impactul relativ important pe care investiţiile infrastructurale din partea 
sectorului public l-au avut asupra îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, în special, în perspectiva 
protejării solului. Se menţionează, în această privinţă, contribuţia importantă pe care infrastructura 
de canalizare o are asupra calităţii solului, precum şi importanţa amenajărilor infrastructurale 
realizate pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor şi a investiţiilor dedicate conservării şi 
consolidării resurselor forestiere pentru utilizarea sustenabilă a solului şi a patrimoniului natural în 
general. Pe ansamblu, Evaluatorul a estimat ca 1,8% din suprafaţa României a fost protejată, în 
mod direct sau indirect, incluziv prin amenajări de prevenire / protecţie împotriva inundaţiilor 
finanţate prin Programul SAPARD. 

 

Prioritatea 3: Dezvoltarea economiei rurale 

- Obiective specifice: 
 

3.1 Diminuarea costurilor de producţie; 

3.2 Adaptarea producţiei la nevoile pieţii; 

3.3 Asigurarea utilizării optimale a forţei de muncă disponibile prin încurajarea creării unor noi 
locuri de muncă;  

3.4 Îmbunătăţirea şi diversificarea producţiei; 

3.5 Îmbunătăţirea calităţii; 

3.6 Promovarea diversificării activităţilor economice; 

3.7 Stabilirea unor reguli comune privind informarea asupra producţiei, în special în ceea ce 
priveşte recoltele şi distribuirea pe piaţa, oficial recunoscute în cadrul ţării candidate; 

3.8 Conservarea înaltei valori naturale a mediului rural ce este potenţial ameninţat; 

3.9 Protecţia şi îmbunătăţirea resurselor forestiere pentru o mai bună valorizare a pădurilor  

- Măsuri ale Programului SAPARD:   3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5  
 

În ceea ce priveşte obiectivul de reducere a costurilor de producţie, Evaluatorul nu a putut estima 
gradul în care acesta a fost atins datorita lipsei de date de monitorizare, precum şi din dificultăţile 
întâlnite de beneficiari în estimarea acestui element.  

În plus, datorita faptului ca proiectele contractate în cadrul Măsurii 3.2 nu au fost finalizate, fiind 
transferate în cadrul PNDR, aceasta nu a contribuit la atingerea obiectivelor specifice ale Priorităţii 
3, iar indicatorii aferenţi măsurii, menţionaţi mau sus, nu au putut fi cuantificaţi. De asemenea, 
datorita faptului ca a fost finanţat un singur proiect, Măsura 3.3 nu a avut rezultate / impact 
semnificative, iar indicatorii aferenţi măsurii, menţionaţi mau sus, sunt irelevanţi. Aşadar, gradul de 
atingere a obiectivului specific 3.2, foarte legat implementarea acestor două măsuri este practic 
nul.  
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Cu referire la estimarea locurilor de muncă create/menţinute, contribuţiile cele mai relevante au 
venit din implementarea măsurilor 3.1 şi 3.4. Mai în detaliu, aceste două măsuri au contribuit la 
menţinerea / crearea a peste 24.000 locuri de muncă: investiţiile finanţate în cadrul Măsurii 3.1 au 
dus la crearea / menţinerea circa 13.400 locuri de muncă, iar în cadrul Măsurii 3.4 s-a estimat 
crearea/menţinerea circa 11.000 de locuri de muncă, în special în sectorul turismului, în vreme ce 
alte sectoare neagricole (acvacultură, cultivare ciuperci, etc) ocupă 27% din noile locuri de muncă 
create. Aşadar, desigur se poate spune ca obiectivul 3.3 a fost atins cu succes.  

Deşi mulţi din indicatori aferenţi obiectivului privind îmbunătăţirea şi diversificarea producţiei nu au 
fost disponibile, totuşi se poate spune ca intervenţiile SAPARD au contribuit într-o bună măsura la 
atingerea acestui obiectiv. Pentru demonstrarea validităţii acestei afirmaţi ne referim la rezultatele 
anchetei în rândul beneficiarilor Măsurii 3.1, conform cărora investiţiile efectuate au contribuit la 
creşterea productivităţii exploataţiilor beneficiare (66% al beneficiarilor evaluează pozitiv ca 
modernizarea condiţiilor de producţie şi a procedurilor aferente de gestiune a favorizat o creştere a 
producţiei exploataţiei şi 58% al beneficiarilor evaluează pozitiv faptul ca investiţiile efectuate au 
contribuit la scăderea pierderilor de producţie) 

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii produselor, intervenţiile SAPARD au contribuit într-o 
anumită măsură la acest obiectiv, considerând ca, pe baza cercetării directe asupra beneficiarilor 
Măsurii 3.1, 76% din aceştia consideră că investiţia a determinat modificări în calitatea produselor. 
Cu toate acestea, conceptul de calitate în producţia agricolă, aşa cum este definit în Uniunea 
Europeană, în special pentru produsele DOP, IGP nu este încă bine stabilit în contextul producţiei 
naţionale. În anul 2011 un singur produs românesc este inclus în registrul Comisiei Europene 
DOOR al produselor agricole şi alimentare de calitate ale UE 
(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html), incluzând categoriile DOP (Denumire de 
Origine Protejată), SPG (Specialitate Tradiţională Garantată), IGP (Indicaţie Geografică Protejată) 
şi circa 1000 de produse. 

Diversificarea economiei rurale prin crearea de întreprinderi în sectoare neagricole sprijinită prin 
Programul SAPARD a avut rezultate foarte bune mai ales în sectorul turistic cu peste 54% de noi 
iniţiative sprijinite în acest sector. În schimb măsura a avut un impact limitat asupra sectoarelor 
precum arbuştilor fructiferi şi plantelor aromatice, denumite încă sectoare de nişă dar cu câştiguri 
economice interesante, totuşi din partea beneficiarilor a existat o cerere limitată în acest sens, 
chiar dacă cei puţini care au început aceste iniţiative confirmă aşteptările interesante din punct de 
vedere economic (creştere venit de peste 25% în urma finanţării). 

În ceea ce priveşte obiectivul specific privind stabilirea unor reguli comune privind informarea 
asupra producţiei, în special în ceea ce priveşte recoltele şi distribuirea pe piaţa, oficial 
recunoscute în cadrul ţării candidate, facem referire la răspunsul privind îmbunătăţirea calităţii 
produselor furnizat mai sus. 

În cele din urmă obiectivul specific privind protejarea resurselor naturale a fost atins mai degrabă 
în mod indirect prin îmbunătăţirea infrastructurilor de canalizare din mediul rural, prin lucrările de 
protecţie împotriva inundaţiilor şi prin împăduriri. Pe de altă parte, având în vedere Protocolul 
semnat între Ministerul Mediului şi APDRP, toate Măsurile de investiţii publice sau private 
implementate în cadrul SAPARD au contribuit într-un fel sau altul, prin respectarea şi integrarea 
cerinţelor legate de protecţia mediului în cadrul lucrărilor / proceselor de producţie, la conservarea 
resurselor naturale din mediul rural, însă acest lucru nu a putut fi cuantificat exact din lipsa datelor 
necesare (care nu au fost colectate prin sistemul de monitorizare şi nu au putut fi furnizate de 
Beneficiari). 
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În fine în ceea ce priveşte obiectivul 3.9, privind conservarea şi valorizarea resurselor forestiere, 
desigur Măsura 3.5 a contribuit la dezvoltarea sustenabilă a resurselor forestiere din România, 
însă, datorită resurselor limitate utilizate, impactul de ansamblu al acestei măsuri a fost relativ 
limitat, valorile indicatorilor arătând, în principal, acest lucru. Cu toate acestea, creşterea anticipata 
a volumului de păduri datorita plantarea de noi copaci şi îmbunătăţirea pădurilor existente a 
rezultat la un nivel mai mult decât satisfăcător. 

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane 

- Obiective specifice: 
 

4.1 Formarea agricultorilor pentru reorientarea calitativă a producţiei, diversificarea activităţilor 
economice, aplicarea metodelor de producţie conforme cu prezervarea şi îmbunătăţirea peisajului 
şi protecţiei mediului şi normele în domeniile igienei şi bunăstării animalelor, precum şi pentru 
obţinerea nivelul de calificare profesională necesar pentru gestionarea unei exploataţi viabile; 

4.2 Asigurarea că Programul este cunoscut şi înţeles atât de către beneficiarii cât şi de persoanele 
responsabile cu implementarea lui (selectarea, verificarea şi monitorizarea); 

4.3 Asigurarea promovării programului; 

4.4 Asigurarea formării şi formarea diferitelor autorităţi şi organisme responsabile cu 
implementarea Programului; 

4.5 Elaborarea studiilor necesare pentru implementarea măsurilor.     

- Măsuri ale Programului SAPARD:    4.1, 4.2 
 

Datorita întârzierii în acreditarea Măsurii 4.1 privind formarea profesională, numărul de cursuri 
organizate a fost sub 20% din numărul prevăzut iar numărul participanţilor nu a atins nici 7% din 
cel programat. Cu toate acestea, rezultatele măsurii au fost relativ bune, ponderea tinerilor care au 
participat la cursuri fiind de aproape 60% din totalul participanţilor şi ponderea femeilor fiind de 
25% (ţintă fiind de peste 30% pentru ambii indicatori). Detalierea numărului şi tipologiilor de 
participanţi la cursuri pe tipuri de acţiuni de formare arată faptul că ponderea cea mai mare (67%) 
de tineri participanţi la cursuri s-a înregistrat în cadrul acţiunilor de formare privind practicile de 
producţie, urmate de acţiunile de formare vizând diversificarea sau reconversia diferitor activităţi în 
spaţiul rural, unde s-au înregistrat ponderi ridicate de tineri (56% din totalul participanţilor) şi de 
femei (51%). Mai mult, 80% din cursurile realizate au vizat priorităţi / nevoi identificate în 
descrierea backgroundului Fişei Măsurii 4.1 conţinută în PNADR şi reflectate în Obiectivul specific 
4.1, ceea ce ne facem să concluzionăm ca acesta a fost atins pe deplin. 

Asistenţă tehnică finanţată din măsura 4.2 nu a sprijinit beneficiarii în pregătirea / implementarea 
proiectelor, aceasta asistenţă fiind garantată de către alte organizaţii (cum ar fi Agenţia Naţională 
de Consultanţă Agricolă). De altfel, AT a sprijinit un număr de 372 funcţionari din cadrul autorităţilor 
naţionale / regionale / locale implicate în înfiinţarea şi gestionarea programului, reprezentând circa 
30% din personalul angajat în anul 2007 în cadrul AM, APDRP şi structurile locale. Obiectivele 
specifice 4.2 (Asigurarea că Programul este cunoscut şi înţeles atât de către beneficiarii cât şi de 
persoanele responsabile cu implementarea lui (selectarea, verificarea şi monitorizarea)) şi 4.4 
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(Asigurarea formării şi formarea diferitelor autorităţi şi organisme responsabile cu implementarea 
Programului) au fost, aşadar, atinse. 

Totodată, Evaluatorul a concluzionat că obiectivul 4.3 (Asigurarea promovării programului) a fost 
atins, iniţiativele de AT contribuind într-o bună măsură la asigurarea promovării Programului. Mai 
în detaliu, evaluatorul a estimat că circa 23% din populaţia ocupată în agricultură, silvicultură şi 
vânătoare la finele anului 2006 (circa 2,5 milioane de persoane în baza datelor INS) a fost 
informată prin campaniile de informare organizate de AT şi care au inclus producţia şi distribuirea 
unui număr relevant de broşuri, pliante şi alte materiale informative corespunzătoare. De 
asemenea, Evaluatorul a estimat că în total circa 35% din funcţionarii publici din cadrul 
administraţilor publice locale din România a fost familiarizat cu privire la normele şi mecanismele 
politicii UE în domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale, fără a se lua în calcul administraţiile publice 
locale care au participat la alte evenimente organizate prin AT, cum ar fi seminarele naţionale. 

În fine, obiectivul 4.5 (Elaborarea studiilor necesare pentru implementarea măsurilor)  a fost atins, 
în cadrul AT fiind realizate 3 studii necesare pentru implementarea măsurilor SAPARD, respectiv: 
Baza de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri, lucrări şi servicii achiziţionate în cadrul 
proiectelor implementate prin Programul SAPARD; Fundamentarea Cerinţelor pentru Conţinutul 
Cursurilor de Formare a Adulţilor în cadrul Măsurii 4.1 SAPARD: Îmbunătăţirea Formării 
Profesionale; Studiu pentru Determinarea Zonelor de Potenţial, Zonelor Geografice şi Marjelor 
Brute Standard Unitare pentru proiectele din cadrul Măsurii 3.1 Investiţii în Exploataţii Agricole din 
Programul SAPARD. 

 

7.3. Factorii care au contribuit la succesul sau eşecul intervenţiei 
 

În cazul Măsurii 1.1, factorii care au contribuit la succesul Programului au fost: 

- Axarea sprijinului – în mod echilibrat – pe tipuri de investiţii care se încadrează la 
obiectivele majore ale măsurii, îmbunătăţirea sau raţionalizarea procedurilor de procesare 
(42,8% din fonduri) şi noi investiţii în capacităţi de prelucrare, înmagazinare şi marketing 
(42,5% din fonduri); 

- Sprijinirea cu precădere a unităţilor de procesare şi depozitare mari a contribuit la 
depăşirea targeturilor privind capacităţile de realizare implicate şi, implicit, la crearea 
economiei de scară în acest sector; 

- Corelarea ridicată cu alte măsuri ale programului, mai ales cu măsura 3.1; 
- Implicarea eficientă a firmelor de consultanţă în procesul de informare a potenţialilor 

beneficiari şi în elaborarea cererilor de finanţare; 
Factorii ce au contribuit la diminuarea eficacităţii Programului în ceea ce priveşte Măsura 1.1: 

- Corelarea necorespunzătoare a intervenţiilor planificate faţă de nevoile existente, plăţile 
direcţionate către submăsura “Carne, produse din carne şi ouă” (52%), depăşind de peste 
două ori ponderea prevăzută de Programul SAPARD (23%), în timp ce unele măsuri nu şi-
au atins targeturile; 

- Nu s-a facilitat accesul la finanţare pentru întreprinderile sau grupurile de producători cu 
putere financiară mică, nerealizându-se targeturile cu privire la numărul de proiecte la nici 
una dintre submăsuri; 

- Implicarea insuficientă a autorităţilor locale în activităţile de promovare ale Programului 
- Durata prea lungă a perioadei dintre depunerea cererilor de finanţare şi semnarea 

contractelor, a condus la dificultăţi în implementarea proiectelor din cauza schimbărilor 
intervenite în această perioadă atât în contextul economic general, cât şi la nivelul 
societăţilor comerciale beneficiare; 

 



Raportul Final de Evaluare Ex-post SAPARD- Romania  

 

201 Ecosfera V.I.C. S.r.l/ Agriculture Capital & Engeneering  

 

Cu referire la Măsura 2.1, factorii ce au contribuit la succesul Programului au fost: 

- Corelarea corespunzătoare a intervenţiilor faţă de necesităţile existente, ce depăşeau cu 
mult aşteptările ce reies din documentul de programare; 

- Operaţionalizarea imediată a măsurii, ceea ce a contribuit la absorbţia fondurilor 
disponibile; 

- Valoarea strategică a măsurii pentru dezvoltarea locală, ceea ce a impulsionat potenţialii 
beneficiari să depună proiecte şi a condus la rezultate şi impacturi relevante asupra 
nivelului de trăi al populaţiei rurale interesate de intervenţiile finanţate, inclusiv prin 
creşterea accesibilităţii zonelor, prin îmbunătăţirea stării mediului şi a situaţiei igienico-
sanitare a localităţilor 

Pe de altă parte, factorii ce au contribuit la diminuarea eficacităţii Programului în ceea ce priveşte 
aceasta măsură includ: 

- Perioade prea lungi pentru obţinerea finanţării  
- Proceduri prea complexe (incluzând autorizaţiile şi avizele necesare din partea 

organismelor competente) 
- Dificultăţi în co-finanţarea intervenţiilor, datorita inexistenţei pre-finanţării, ceea ce a 

determinat îndatorarea beneficiarilor către bănci 
- Lipsa de motivare financiară a personalului public implicat în implementarea programului; 
- Sistemul de gestionare a programului prea fragmentat (ex. numărul excesiv al organizaţiilor 

intermediare).  
 

În cazul Măsurii 3.1, factorii care au contribuit la succesul Programului au fost: 

- Operativitate destul de ridicată în ceea ce priveşte raporturile cu beneficiarii, majoritatea 
(68%) acestora declarând că nu a întâmpinat dificultăţi în cursul procedurii birocratice de 
gestionare a finanţării; 

- Nevoia stringentă pentru modernizarea exploataţiilor agricole şi alinierea acestora la 
standardele UE, care a facilitat absorbţia fondurilor în proporţie de 91% chiar şi în situaţia 
în care targetul privind numărul de proiecte finanţata s-a atins doar într-o proporţie de 18%; 

- Corelarea ridicată cu alte măsuri ale Programului, mai ales cu măsura 1.1; 
- Implicarea eficientă a firmelor de consultanţă în procesul de informare a potenţialilor 

beneficiari şi în elaborarea cererilor de finanţare. 
 

Factorii ce au contribuit la diminuarea eficacităţii Programului în ceea ce priveşte Măsura 3.1:  

- Demararea cu întârziere a implementării măsurii, ceea ce a avut ca efect direct 
imposibilitatea de a cheltui în totalitate suma prevăzută 

- Corelarea necorespunzătoare a intervenţiilor planificate faţă de nevoile existente, plăţile 
direcţionate către submăsura “Culturi de câmp” (48%), depăşind de 2,5 ori ponderea 
prevăzută de Programul SAPARD (19%), în timp ce unele măsuri nu şi-au atins targeturile; 

- Implicarea insuficientă a autorităţilor locale în activităţile de promovare ale Programului; 
- Durata prea lungă a perioadei dintre depunerea cererilor de finanţare şi semnarea 

contractelor, a condus la dificultăţi în implementarea proiectelor din cauza schimbărilor 
intervenite în această perioadă atât în contextul economic general, cât şi la nivelul 
societăţilor comerciale beneficiare. 

 

Pentru Măsura 3.2, nu au existat factori speciali de succes, ci mai degrabă  factori care au limitat 
progresul Măsurii, în special complexitatea sistemului şi dificultăţile de punere în aplicare ale 
acestuia, de asemenea, legate şi de lipsa de cunoştinţe din partea producătorilor, de oportunităţile 
pe care un sistem de grupare al ofertei le poate oferi. Măsura este în prezent activa în noul PNDR 
2007-2013 prin Măsura 142 şi până în prezent 14  contractele au fost formalizate. 
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Pentru Măsura 3.3 progresele limitate, daca se poate spune aşa, se pot datora incluziv începerii  
implementării PNDR 2007-2013 în anul 2007, care, prin măsura 214, a oferit finanţări mai 
profitabile pentru angajamentele agro-ambientale asumate şi astfel aproape toţi beneficiarii au 
decis să renunţe la SAPARD în favoarea noului Program. Chiar şi acţiunea restrânsă de 
sensibilizare, realizată doar în zonele pilot, a contribuit la limitarea aderării la Măsura 3.3 din partea 
altor întreprinzători agricoli. Angajamentele agro-ambientale sunt un nou sistem de premiere 
pentru întreprinzătorii agricoli din România şi necesită de un pachet cuprinzător de formare / 
informare corespunzătoare, aşa cum se întâmplă în prezent în cadrul Programului PNDR 2007-
2013. 

 
Pentru Măsura 3.4 succesul iniţiativei a fost cu siguranţă determinat de: 

- Implicarea beneficiarilor chiar şi a celor provenind din sectoare neagricole, având o altă 
mentalitate îndreptată spre promovarea turismului şi serviciilor în zonele rurale; 

- Concentrarea majorităţii  resurselor în sectorul promovării  turismului, sector în creştere atât 
pentru cererea internă cât şi pentru cea internaţională; 

- S-a susţinut, de asemenea, şi promovarea producţiei agricole în continuare pe o  piaţă de nişă 
(fructe de pădure, miere, ciuperci, plante medicinale), dar cu bună capacitate de a genera rezultate 
atractive, în termeni de valoare adăugată; 

A lipsit, cu toate acestea, în cadrul Măsurii 3.4, un instrument pentru punerea în reţea a   
iniţiativelor realizate şi, de consecinţă, un instrument de promovare transversală a patrimoniului 
turistic valorizat; 

Din partea  beneficiarilor s-a ivit o problemă cu birocraţia excesivă şi perioadele lungi de aşteptare 
între prezentarea cererii şi primirea contribuţiei. 

 
Pentru Măsura 3.5 

- Concentrarea resursele pe viabilitatea forestieră a pus bazele pentru întreţinerea 
corespunzătoare a patrimoniului forestier din România; 

- Beneficiarii, marea majoritate fiind subiecţi publici (mai mult de 65%), au manifestat interes pentru 
acest tip de finanţare care sunt esenţiale pentru gestionarea pădurilor; 

- Măsura a pus bazele pentru adoptarea "Acquis-ului comunitar", în contextul iniţiativelor corelate 
şi active în prezenta etapă de programare PNDR 2007-2013 Măsura 221 şi 125; 
 

Pentru Măsura 4.1, factorii ce au contribuit la atingerea unor rezultate pozitive sunt: 

- Succesul în atragerea tinerilor şi femeilor în participarea la cursuri; 
- Facilitatea în implicarea grupului ţintă (ex. mulţumită numărului redus de zile de formare 

prevăzute); 
- Calitatea ridicată a intervenţiilor, inclusiv mulţumită numărului redus de cursanţi pe curs;  
- Corelarea corespunzătoare între nevoile existente şi intervenţiile finanţate, inclusiv 

mulţumită studiului premergător activării acestei măsuri; 
- Corelarea ridicată cu alte măsuri ale Programului, ceea ce a sporit relevanţa generală şi 

caracterul „transversal” al măsurii în domeniul formării profesionale, creând un potenţial 
efect multiplicator la nivelul programului; 

- Complementaritatea cu alte iniţiative similare finanţate din alte surse. 
Pe de altă parte, factorii ce au contribuit la scăderea eficacităţii şi impactului măsurii 4.1 includ: 

- Activarea târzie a măsurii; 
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- Numărul relativ redus de participanţi totali, datorită numărului redus de cursuri organizate, 
ceea ce a limitat impactul asupra universului potenţialilor beneficiari ai Programului, ce ar fi 
putut beneficia de asemenea instruiri. 

 

Pentru Măsura 4.2, factorii ce au contribuit la succesul intervenţiilor sunt: 

- Complementaritatea cu alte iniţiative similare finanţate din alte surse, spre exemplu, atât în 
domeniul informării şi publicităţii cât şi în domeniul furnizării asistenţei tehnice beneficiarilor 
proiectelor pentru planificarea şi implementarea intervenţiilor; 

- Respectarea cerinţelor CE; 
- Comunicarea corespunzătore / coordonarea cu beneficiarii finali ai asistenţei (spre ex. 

personalul AM / APDRP în cazul proiectelor de evaluare); 
Pe de altă parte, următoarele elemente au contribuit la reducerea impactului măsurii asupra 
implementării de ansamblu a Programului: 

- Neutilizarea sub-măsurii privind convocări ale experţilor (adică asistenţa furnizată de către 
experţii pentru acompanierea personalului AM şi altor structuri de management al 
programului, la locul de muncă pentru managementul şi monitorizarea Programului, în 
ansamblul lui). 

 

În concluzie, se poate afirmă, în primul rând, că, în general, factorii de succes au fost mai 
numeroşi decât factorii de eşec al Programului pentru toate Măsurile activate. 

Mai în detaliu, printre factorii de succes al Proiectului se menţionează următoarele: 

Capacitatea ridicată a intervenţiilor de a crea sinergii atât în raport cu alte măsuri din cadrul 
Programului (cum ar fi cazul, printre altele ale intervenţiilor finanţate în cadrul Măsurilor 1.1 
şi 3.1, 2.1 şi 4.1, strâns corelate între ele), cât şi cu alte intervenţii, finanţate din alte surse 
(cum ar fi cazul Măsurii 4.2 de asistenţă tehnică, strâns corelată cu alte intervenţii 
complementare, finanţate din programul PHARE, finalizate la promovarea programului şi la 
furnizarea de asistenţă tehnică); 

Concentrarea resurselor pe priorităţile identificate şi / sau pe elementele se valoare adăugată / 
strategică (cum ar fi: cazul întregii Măsurii 2.1, de o valoare strategică generală pentru 
întregul Program / obiectivele acestuia legate de dezvoltare echilibrată a teritoriului rural; 
cazul finanţării întreprinderilor mari în cadrul Măsurii 1.1; finanţarea cu prioritate a 
intervenţiilor de modernizare a exploataţilor agricole în vederea aderării la standardele UE, 
în cadrul Măsurii 3.1; concentrarea resurselor pe sectoare strategice, cum ar fi cel turistic, 
în cadrul Măsurii 3.4; sau, încă o dată, concentrarea asupra intervenţiilor infrastructurale, 
de drumuri forestiere, în cadrul Măsurii 3.5, ş.a.m.d.); 

Contribuţia importantă, generală, a Programului în ceea ce priveşte pregătirea sectorului privat 
şi public la efectuarea unor investiţii conforme cu standardele UE / acquis-ului comunitar în 
domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale, prin dobândirea experienţei şi capacităţilor umane 
şi de structură necesare, în cadrul organizaţiilor.  

 

Pe de altă parte, printre factorii ce au condus la limitarea impactului pozitiv al Programului, reies 
următorii: 

Activarea târzie a anumitor Măsuri ce ar fi putut să aibă valoare strategică pentru derularea 
Programului şi, în general, pentru pregătirea spaţiului rural din România la contextul 
politicilor agricole şi de dezvoltare rurală ale UE (cum ar fi, activarea târzie a Măsurilor 1.1, 
3.1, 3.3 şi 4.1); 

Dificultăţi de co-finanţare din partea potenţialilor beneficiari, atât din sectorul public cât şi din 
sectorul privat; 
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Birocraţia percepută ca excesivă din partea beneficiarilor şi timpuri prea lungi de aşteptare 
între depunerea cererii de finanţare şi primirea contribuţiei. 

 

 

7.4. Eficienţa, efectivitatea, relevanţa şi sustenabilitatea Programului  

 

Eficienţa  

În ceea ce priveşte eficienţa, acest tip de analiză este direct legat de rezultatele plăţilor finalizate la 
31/12/2009. După cum s-a arătat deja, Programul SAPARD România a atins, în timpul 
implementării iniţiativei, o capacitate de cheltuială de 88,6% (reprezentând raportul dintre plăţile 
efectuate şi resursele alocate). Acest rezultat, care este rezonabil în termeni de cheltuială 
financiară, a implicat plătirea unei sume de 1,348 M€ de către Agenţia de Plăţi, faţă de o sumă 
totală de 1,521 M€ alocată .  

Este important să se sublinieze faptul că aceasta capacitate de cheltuială este foarte diversă între 
cele 10 Măsuri, câteva din intervenţii (Măsurile 1.1/2.1/3.1/4.1) înregistrând valori peste 90%. 

 

Efectivitatea  

Pentru sprijinirea analizei efectivităţii întregului Program SAPARD în timpul implementării 
acestuia, Evaluatorul a avut în vedere evoluţia indicatorilor de realizare si rezultat, în raport cu 
valoarea ţintă identificată, după cum este prezentat în tabelul următor:    

 Indicatori de realizare Indicatori de rezultat   

 Ţinte 
atinse 

Ţinte neatinse  Necuantificabile Ţinte 
atinse 

Ţinte neatinse 

Măsură 1.1   10 2 2 
Măsură 1.2 

3 3  
Măsură 2.1 

9 4 14 1 
Măsură 3.1 

 3 3 
Măsură 3.4 

 2 5 2 
Măsură 3.5 

 2 6 
Măsură 4.1 

 4 1 2 
Măsură 4.2 

 7  

Total 12 25 21 11 16

Elaborat de Evaluator 

Tabelul este numai un rezumat, ce furnizează o privire de ansamblu asupra întregului Program în 
ceea ce priveşte gradul de atingere sau nu a valorilor ţintă identificate, după cum s-a prevăzut în 
analiza ex ante. După cum s-a menţionat deja, în general, valorile ţintă au fost supraestimate 
pentru toţi indicatorii. Acest lucru este în special evident pentru indicatorii de realizare şi rezultat. 
Din acest motiv, nu toţi indicatorii care nu şi-au atins valoarea ţintă semnalează o realizare 
insuficientă în termeni cantitativi: câţiva din aceştia arată doar neconcordanta dintre ţinte şi 
rezultate.   

De asemenea, faptul ca 36% din indicatori nu sunt cuantificabili reprezintă  o limitare foarte mare 
în ceea ce priveşte realizarea unei evaluări corecte, însă, având în vedere ca aceasta este prima 
oară când Autoritatea de Management a avut de a face cu asemenea iniţiative, aceasta situaţie 
este acceptabilă, deoarece datele de bază au fost disponibile iar există capacitatea de a 
îmbunătăţi sistemul de monitorizare.   
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Rezumând, după părerea Evaluatorului, din tabelul de mai sus concluzia se concentrează pe două 
aspecte principale:  

1) În ceea ce priveşte indicatorii de realizare, un număr total de 21 nu sunt cuantificabili iar 
numai 12 şi-au atins valoarea ţintă prevăzută, s-a observat un nivel bun de eficacitate, 
îndeosebi cu referire la Măsurile 1.2 si 2.1. 

2) În ceea ce priveşte indicatorii de rezultat, 16 indicatori nu pot fi cuantificaţi, iar 11 şi-au 
atins valoarea ţintă, în special pentru Măsurile 3.4, 1.2 si 1.1.  

Aşadar, se poate prezenta o judecată în termeni de eficacitate a Programului  SAPARD, iar tabelul 
de mai sus sugerează ca Programul nu şi-a atins obiectivele identificate, totuşi, trebuie subliniat că 
supraestimarea valorilor ţintă a afectat deja aceasta analiză. De asemenea, imposibilitatea de a 
cuantifica circa 36% din totalul indicatorilor (din diverse motive, ce sunt detaliate în răspunsurile la 
întrebările Comune de Evaluare), a mărit limitările acestei evaluări. 

În cele din urmă, este important să se sublinieze evoluţia pozitivă a efectului deadweight, care s-a 
cuantificat prin anchetele directe realizate. Numai 30% din beneficiarii finali ar fi fost capabil să 
realizeze aceleaşi iniţiative fără finanţare iar numai 50% din proiecte ar fi fost realizate fără sprijinul 
SAPARD. Aceste date confirmă faptul că Programul a fost capabil să interacţioneze cu cererea 
privind acest tip de sprijin, în special în zonele dezavantajate, având o capacitate scăzută de a 
oferi alte oportunităţi de dezvoltare. 

 

Relevanţa 

În ceea ce priveşte relevanţa Programului, Evaluatorul evidenţiază priorităţile identificate în cadrul 
obiectivelor strategice definite. În special, Programul SAPARD a avut un rol important  pentru:  

• Adoptarea “Acquis-ului Comunitar”, implementarea celor 10 Măsuri a avut un impact pozitiv 
evident în aceşti ani. În special, este important să se remarce adoptarea de către Guvernul 
României a tuturor aspectelor legislative relevante pentru Politica Agricolă Comună şi adoptarea 
legislaţiei specifice privind: directiva nitraţilor, bunele practici agricole, conformitatea transversală, 
ş.a.m.d. Acest lucru arată şi faptul că, în ceea ce priveşte managementul, SAPARD a contribuit la 
crearea cadrului instituţional necesar implementării unui sistem complex de instrumente în sprijinul 
sectorului în general, chiar şi prin crearea unui context administrativ dedicat (cum ar fi Agenţia de 
Plăţi). În cele din urmă, sprijinul furnizat prin Măsura 1.2, care a mărit eficienţa şi capacitatea 
reţelei naţionale de control fitosanitar şi calitate a alimentelor, a garantat existenţa unui sistem de 
laboratoare la nivel naţional responsabile cu monitorizarea stării calităţii alimentelor şi cu 
prevenirea tuturor tipurilor de boli  sau fenomene pandemice în rândul animalelor. Cu privire la 
Beneficiarii finali, este important să se remarce faptul că, datorită angajamentului limitat al 
potenţialilor beneficiari (fiind implementate numai 4.500 de proiecte), capacitatea directă de a 
influenţa publicul a fost limitată. Cu toate acestea, campaniile de informare promovate prin Măsura 
4.2 au vizat 11%  din locuitorii rurali  în legătura cu aspecte privind: politica de dezvoltare rurală; 
accesarea fondurilor structurale, şi îmbunătăţirea competitivităţii agricole. 

• În ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale, contribuţia SAPARD a fost 
relevantă. Marea majoritate a celor 4.500 proiecte finanţate prin SAPARD implementate în zonele 
rurale din România au contribuit la îmbunătăţirea dezvoltării sustenabile a acestor zone, cum ar fi:  

1. Sistemul infrastructural al zonelor rurale şi terenurilor forestiere; prin crearea / reabilitarea 
peste 3.500 de km de drumuri, ceea ce a garantat accesul minim la aceste zone; în plus, 
sprijinul creării / reabilitării a 10.000 de locuri în infrastructurile de primire turistică, 
reprezentând 50% din totalul locurilor în pat disponibile în zonele rurale, reprezentând o 
creştere relevantă în ceea ce priveşte creşterea ofertei de servicii.  

2. Menţinerea populaţiei active şi a tinerilor a fost promovată prin SAPARD. Într-adevăr, 45% 
din beneficiarii finali ai Programului (pentru măsurile 3.1 şi 3.4), au sub 44 ani, comparat cu 
antreprenorii agricoli, din care numai 15% au sub 44 ani.  

3. Sprijinirea antreprenoriatului. Într-adevăr, după cum au arătat interviurile directe cu 
beneficiarii finali, peste 1.000 din întreprinderile sprijinite reprezintă iniţiative noi, ceea ce 
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evidenţiază importanţa Programului în promovarea creării de întreprinderi noi şi în 
furnizarea unor activităţi economice vitale în zonele rurale.  

4. Sprijinirea ocupării forţei de muncă, a fost evidenţiata inclusiv prin anchetele directe, că 
Programul în sine a sprijinit crearea / menţinerea a circa 68.000 FTE57, în diverse sectoare: 
industria agroalimentară, turism / servicii, construcţii, agricultură şi silvicultură. 

5. Pentru 64% din beneficiarii finali ai Măsurilor promovând investiţiile (1.1/3.1/3.4) finanţarea 
din SAPARD a generat un impact direct asupra veniturilor; creşterea estimată a veniturilor 
după realizarea investiţiei este de circa 33%. 

6. În cele din urmă, cu referire la aspectele legate de protecţia mediului, trebuie remarcate 
două aspecte principale:  

 Măsurile din Programul SAPARD nu au avut efecte negative asupra mediului, ci, 
dimpotrivă, au contribuit la protejarea mediului, ca urmare a încheierii în data 24.03.2006 
a unui Protocolul între Ministerul Mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului, şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea rurală şi Pescuit, conform căruia 
beneficiarii SAPARD erau obligaţi să se conformeze standardelor de mediu şi 
regulamentelor UE înainte de prezentarea unei propuneri de proiect în cadrul SAPARD, 
precum şi la finalizarea proiectului.  

 În al doilea rând, implementarea măsurilor 3.3 (acţiuni de agro-mediu) şi 3.5 (intervenţii 
în sprijinul pădurilor) a avut un impact direct, pozitiv, asupra mediului în scopul valorizării 
şi îmbunătăţirii resurselor naturale, cu toate că resursele alocate au fost destul de 
limitate. 

 

Sustenabilitatea  

În cele din urmă, cu privire la sustenabilitatea iniţiativelor implementate, pentru evaluarea acestui 
criteriu, Evaluatorul a avut în vedere capacitatea diverselor proiecte de a garanta efectele lor pe 
termen lung, ceea ce înseamnă ca la doi ani de la realizarea investiţiilor acestea continuă să 
garanteze impactul lor asupra contextului. În general, Evaluatorul poate afirma că activitatea de 
evaluare ex post a luat în considerare proiectele finalizate pe parcursul ultimilor doi ani de 
implementare, considerând ca toate proiectele au fost plătite înainte de 31/12/2009. Aşadar, 98% 
din beneficiarii finali au confirmat efectul pozitiv al proiectelor finanţate, iar nici unul din aceştia a 
declarat ca activitatea nu se mai desfăşoară în prezent. În fine este important să se remarce ca 
circa 60% din sumele plătite au fost direcţionate către finanţarea infrastructurilor din zonele rurale, 
reprezentând investiţii pe termen lung. 

 

7.5. Concluziile privind impactul Programului 

Implementarea Programului a avut efecte considerabile pentru toţi indicatorii relevanţi utilizaţi în 
vederea evaluării rezultatelor si impactului.  Aceste efecte includ:  

 O contribuţie directă la creşterea economică a beneficiarilor sprijiniţi (creşterea medie a 
veniturilor este estimată la 33%, după finanţarea proiectului) îndeosebi în sectoarele 
procesării agricole si alimentare, în concordanţă cu ratele medii de creştere economică 
înregistrate la nivelul economiei naţionale a României;  

 Crearea si menţinerea unui număr relevant de locuri de muncă cu norma întreagă (circa 
68.000) în producţia primară si industria de procesare, ceea ce, considerând efectele 
negative asupra ocupării datorate crizei economice globale începând cu anul 2008, a fost o 
contribuţie importantă a Programului SAPARD 

                                                            

57 Full Time Employment 
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 Competitivitatea si productivitatea îmbunătăţite conform standardelor UE în ceea ce 
priveşte calitatea si siguranţa produsului, protecţia mediului, condiţiile de muncă si 
bunăstarea animalelor. 

 Îmbunătăţirea standardelor de viaţă în zonele rurale, prin investiţii în infrastructura rurală şi 
prin crearea unor oportunităţi alternative de venituri.  
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