
N u m ă r u l 2 , A n u l I IM a i 2 0 0 8

În dialog cu ... 

 
 
 
 
 
 

Cornelia HARABAGIU S E C R E T A R D E S T A Tp e n t r u S A P A R D , d e z v o l t a r e r u r a l ă ,p e s c u i t ş i a c v a c u l t u r ă  

„PNDR este generos, 
fondurile pentru infra-
structura rurală sunt mari 
şi există oportunitatea de 
a depune proiecte 
integrate prin care se pot 
combina mai multe 
investiţii în infrastructura 
rurală. Investiţiile iniţiate 
de beneficiarii privaţi nu 
pot fi puse în practică 
dacă autoritatea locală 
nu pune la dispoziţia atât 
a locuitorilor dar şi a 
întreprinzătorilor acele 

facilităţi legate de 
infrastructura rurală.  
Imi doresc un parte-
neriat constructiv cu 
toată lumea care se 
implică în PNDR, iar 
ideea aceea “la români 
merge şi aşa” nu doresc 
să existe.  
Aşadar, să ne 
comportăm ca nişte 
jucători într-o competiţie 
care este dezvoltarea 
României nu doar în 
vorbe, ci în fapte.” 

 În primele luni de accesare a FEADR,  valoarea proiectelor depuse 
a depăşit 1.457 miliarde de euro  

Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP) a primit 
în primele două sesiuni 
de depunere a 
proiectelor în cadrul 
Programului Naţional 
pentru Dezvoltare Rurală,  
 

aferente lunilor martie şi 
aprilie, 1.855 proiecte 
cu valoarea totală de 
peste 1,45 miliarde de 
euro. 
Cele mai multe solicitări 
(1.430) au fost 
înregistrate pentru do-
meniul Măsurii 121 „Mo- 
 

-dernizarea exploataţiilor 
agricole”. Proiectele 
depuse au intrat în etapa 
de evaluare, iar 
beneficiarii sunt notificaţi 
în cel mai scurt timp 
despre rezultatul acestui 
proces. 
... continuare în pag. 4 
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“Trebuie să ne 
comportăm ca nişte 

jucători într-o competi-
ţie care este dezvolta-

rea României nu doar în 
vorbe, ci mai ales în 

fapte.” 

„Ingredientele de succes ale PNDR: 10 miliarde de euro şi 
posibilităţi multiple de investiţii” – Cornelia Harabagiu 

Ce înseamnă PNDR 
pentru România? 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală nu 
numai că este foarte 
important prin valoarea lui, 
ţinând cont de faptul că 
avem 10 miliarde de euro, 
bani care înseamnă fonduri 
comunitare şi bani de la 
bugetul de stat, dar mai 
cuprinde şi foarte multe 
scheme de finanţare, care 
acoperă o arie diversă de 
finanţare şi care nu se 
limitează la agricultură. 
Astfel, există şi 
posibilitatea dezvoltării şi 
promovării unor activităţi 
alternative, generatoare de 
venituri pentru ca satul 

românesc să beneficieze 
de mai mulţi bani. De data 
aceasta, Programul a fost 
negociat destul de mult cu 
reprezentanţii Comisiei 
Europene.  
Iar ca o consecinţă directă 
a negocierilor, România 
este singurul stat din 
Uniunea Europeană care a 
obţinut o serie de 
posibilităţi şi oportunităţi 
de finanţare prin schema 
de ajutor de stat pentru 
panificaţie şi pentru 
energie regenerabilă, iar 
prin schema de ajutor de  
stat pentru silvicultură,   

pentru procesarea produ-
selor lemnoase şi 
nelemnoase.  
 
Ce schimbări aduce 
PNDR, comparativ cu 
SAPARD? 
De data aceasta, acest 
program coboară compe-
tenţa de implementare la 
nivel local. Rolul nostru 
se diminuează.  
Trebuie să construim 
împreună o implemen-
tare eficientă, atât 
beneficiarii, consultanţii, 
băncile cât şi instituţiile 
locale care sunt în 
structura Ministerului 
agriculturii.  
Nu trebuie să pornim de 
la premiza că acest 
Program este doar 
pentru cei cu anumite 
apartenenţe politice. 
Programul acesta este şi 
al guvernării actuale, şi al 
guvernării viitoare şi se 
va întinde pe încă o 
jumătate din perioada 
celei de a doua 
guvernări.  
PNDR-ul este al 
oamenilor care doresc să 
devină beneficiari PNDR. 
Noi nu am făcut altceva 
decât să aducem aceşti 
bani în România. Iar 
aceştia nu puteau veni 
fără un Program aprobat.  
 
Cu ce trebuie să 
înceapă o persoană 
interesată de o 
investiţie? 
Este crucială ideea pe  
care o alegeţi. Aceasta 
trebuie aleasă nu doar 

gândindu-vă la afacerea 
în sine, ci şi la faptul că 
trebuie să se încadreze 
în obiectivele PNDR-ului. 
Nu toate proiectele vor 
fi finanţate din fondurile 
nerambursabile.  
Nu orice idee a unui  
beneficiar se încadrează  
în PNDR, tocmai de 
aceea cereţi consultan-
tului, indiferent dacă 
este public sau privat, 
să vă prezinte şi să vă 
explice foarte clar 
analiza de oportunitate 
a proiectului.  
După ce aţi clarificat 
oportunitatea investiţiei, 
verificaţi criteriile de 
selecţie pe care trebuie 
să le respectaţi şi 
evaluaţi punctajul pe 
care l-ar putea obţine 
proiectul.  
Verificaţi criteriile de 
eligibilitate şi cele de 
selecţie, acestea vă 
permit să vă daţi seama 
dacă proiectul dumnea-
voastră poate să facă 
faţă competiţiei şi să fie 
selectat pentru finan-
ţare. 
 
Ce doriţi să 
transmiteţi în această 
misiune de imple-
mentare a PNDR? 
Deşi suntem în perioadă 
electorală, vreau să rog 
autorităţile locale, în 
special primarii, să îşi 
facă strategiile pentru 
dezvoltarea spaţiului 
rural pe un termen mai 
lung decât campania 
electoral, sau mandatul 
pe care îl obţin. �  

Cornelia HARABAGIU 
Secretar de Stat – MADR  

În DIALOG cu 

>>>> 1997-1999 economist, 

responsabilitate privind 

derularea şi urmărire contracte 

la Institutul Naţional pentru 

cercetare-dezvoltare în 

Informatică 

>>>> 1999-2004, expert negocieri cu 

UE, Direcţia Generală pentru 

Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale  

>>>> 2004-2005, director, 

Departament Monitorizare şi 

Evaluare - Autoritatea de 

Management pentru Programul 

SAPARD,  Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  

>>>> 2005-2007, director general, 

Direcţia Generală Dezvoltare 

Rurală – Autoritatea de 

Management pentru Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală, 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi  Dezvoltării Rurale 

 

>>>> 1999-2004:  Specializări în 

domeniul legislaţiei comunitare 

şi construcţie instituţională 

pentru: Agenţii de Plăţi (Belgia); 

Administraţia Integrată şi 

Sistemul de Control (Suedia); 

Dezvoltare Rurală (Austria, 

Belgia, Irlanda, Slovenia şi 

Comisia Europeană);  Politica 

Agricolă Comună (Praga); 

Managementul Fondurilor 

Structurale (Comisia Europeană) 

din Curriculum Vitae
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O parte din fermierii 
care au participat la 
instruire, au optat 
pentru trecerea la 

agricultura ecologică. 

 
Fermierii au învăţat cum să aplice metode agricole de 
producţie care să protejeze mediul  

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale a 
organizat şi desfăşurat 
gratuit modulele de 
pregătire profesională pe 
agro-mediu în perioada 17 
februarie – 16 noiembrie 
2007. 
Modulele s-au referit la: 
„protecţia solului şi a apei”, 
„conservarea biodi-
versităţii prin practici 
agricole tradiţionale” şi 
„agricultura ecologică”. Au 
fost instruiţi fermieri, 
administratori de ferme şi 
de exploataţii agricole, cât 
şi persoane care doresc să 
promoveze tehnici de 
producţie ecologică în 
sectorul vegetal şi animal. 
În cadrul celor 25 de 
seminarii din judeţele 
Giurgiu, Călăraşi, Buzău, 
Vaslui, Covasna, Braşov, 
Sibiu, Mehedinţi, 
Hunedoara, Mureş, Cluj, 
Arad, Maramureş, Sucea-
va au fost instruiţi 703 
cursanţi, toţi obţinând 
Certificate de Absolvire. 
Nivelul înalt de participare, 
rezultatele foarte bune 
obţinute la testul final şi 
feedback-ul obţinut din 
partea cursanţilor, au fost 
dovezi ale caracterului 
adecvat al conceptului de 
instruire. 
Tematica programului de 
instruire  a fost stabilită în 
conformitate cu statutul 
României de Stat  Membru 
al UE şi cu prevederile  
programului Uniunii 
Europene pentru perioada 
2007 – 2013. Sesiunile de 
instruire teoretică au fost 
completate prin activităţi  
practice realizate de 
cursanţi prin zilele de  
lucru pe teren şi prin  
vizitele la unităţi relevante 
pentru domeniile  studiate. 

Stabilirea cursanţilor s-a 
realizat pe baza 
următoarelor criterii 
generale de selecţie: s-a 
dat prioritate persoanelor 
care aveau proiecte pe 
Măsura 3.3 „Metode 
agricole de producţie 
proiectate să protejeze 
mediul şi să menţină 
peisajul rural” din 
Programul SAPARD; s-a 
ţinut cont de suprafaţa 
fermei; de vârstă; de 

studii; de sex (s-a 
acordat prioritate 
femeilor); s-a dat 
prioritate liderilor de 
opinie şi de dorinţa 
percepută a fermierilor 
de a învăţa şi de a aplica 
măsurile de agro-mediu. 
Numărul persoanelor 
instruite a fost cu 22% 
mai mare decât 
previziunile iniţiale, 
datorită numeroaselor 
cereri de participare. 
Proiectul de instruire a 
fost făcut cunoscut 
printr-o campanie  
media. 
Ca şi concluzii, s-a 
constatat faptul că, 
aceste cursuri au avut  
un prim impact  
perceptibil în grupul-ţintă 
deoarece: 
• O parte din fermierii  
participanţi la curs au  
optat pentru trecerea la 
agricultura ecologică  şi  
au iniţiat procedurile

de certificare; 
• În Maramureş, pro-
ducătorii de legume şi 
brânză au început dis-
cuţiile în vederea 
asocierii; 

• Aproximativ 40 de 
fermieri au făcut cere-
re pentru dobândirea 
calităţii de membru al 
ONG-ului Bioterra, 
care joacă un rol 
important în sectorul 
de agricultură ecolo-
gică; 

• Fermierii au înre-
gistrat terenuri 
neglijate anterior, 
nefiind considerate 
surse de venit până 
atunci; 

• Fermierii au solicitat 
activităţi suplimentare 
de instruire specializa-
tă în domeniu, fiind 
dispuşi să le plătească. 
Proiectul de faţă a fost 
primul din ţară prin 
care a fost informată o 
mare parte dintre fer-
mieri, într-un mod 
direct, cu privire la: 
 Noua filozofie a UE 

prin care se acordă 
plăţi fermierilor „nu 
pentru producţie ci 
pentru protejarea 
mediului înconjurător 
şi pentru calitatea 
producţiei obţinute”; 
 Configuraţia pro-

gramului de sprijin al 
UE pentru perioada 
2007 – 2013; 
 Posibilităţile de 

finanţare viitoare 
pentru agromediu. �  

703 persoane au participat la 
cursurile organizate de MADR 

 

 Date tehnice: 

• 7500 exemplare distribuite 
lunar la nivel naţional, către 
firmele, instituţiile şi organizaţiile 
de profil; 

• Distribuţia revistei se face 
gratuit sub forma unor 
abonamente poştale;  

• 24 de pagini, full color, format 
A5; 

• Expedierea se face în urma 
încheierii unor contracte de 
expediţie cu firme private şi cu 
Poşta Română. 

Revista „ABC Agricol” propune 
celor care practică agricultura, 
acordarea unui ajutor teoretic şi 
practic la capitole precum 
înfiinţarea şi funcţionarea 
fermelor de îngrăşat ovine dar 
totodată şi detalii despre 
investiţia într-un nou abator al 
societăţii Agricola Bacău – 
finanţată şi cu fonduri SAPARD şi 
alte proiecte de modernizare ale 
acestei companii. 
Se mai pot găsi informaţii şi 
despre consumul produselor de 
panificaţie obţinute din făina albă 
- consum devenit periculos pentru 
sănătate şi despre grahamul şi 
pâinea neagră falsificate de 
anumiţi producători. 
De asemenea, se prezintă şi cel 
mai nou fungicid pentru 
combaterea manei cartofului, dar 
care menţine în siguranţă 
utilizatorii şi mediul. 
  

Info utile

 În luna 
       aprilie: 
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Cel mai solicitat 
domeniu de 
potenţialii 

beneficiari este cel 
al modernizării 
exploataţiilor 

agricole (Măsura 
121) – 1.430 

proiecte depuse. 

În primele luni de accesare a FEADR, valoarea proiectelor 
depuse a depăşit 1.457 miliarde de euro (urmare din pagina 1) 

Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP) a 
primit în prima sesiune 
de depunere a proiec-
telor pentru Programul 
Naţional pentru Dez-
voltare Rurală, aferentă 
lunii martie şi în 
sesiunea aferentă lunii 
aprilie, 1.855 
proiecte, cu valoarea 
totală de peste 1,4 
miliarde de euro. 
În martie, numărul de 
proiecte depuse pe cele 
trei măsuri FEADR a fost 
de 918, valoarea totală 
a acestora fiind de 
728,71 milioane euro. 
În sesiunea următoare, 
respectiv a lunii aprilie, 
numărul de proiecte 
depuse a fost la fel de 
ridicat, totalul fiind de 
937 proiecte cu o 
valoare totală de 
728,59 milioane euro.  
Aşa cum era de aştep-
tat, pentru  moder-
nizarea exploataţiilor  
agricole (Măsura 121) 
au fost  depuse cele mai 
multe proiecte (1.430) 
în cele două luni, având 
valoarea totală de 
557,11 milioane de 
euro. 
O altă componentă care 
a suscitat interesul po-
tenţialilor beneficiari a 
fost cea pentru reno-
varea satelor (Măsura 
322), pentru care s-au 
depus 374 de pro-
iecte, cu valoarea to-
tală de 797,02 mili-
oane de euro. 
 
 

De asemenea, au fost 
depuse 51 proiecte 
pentru Măsura 123 – 
Creşterea valorii adău-
gate a produselor agri-
cole şi silvice – valoarea  
totală a acestora fiind 
de 103,14 milioane de 
euro. 

„Suntem foarte mulţu-
miţi de ritmul de depu-
nere al proiectelor, iar 
angajaţii Agenţiei sunt 
pregătiţi să lucreze şi să 
sprijine eforturile celor 
care doresc să acceseze 
fonduri nerambursabile 
pentru proiecte în agri-
cultură şi spaţiul rural”, 
a mai ţinut să precizeze 
László-Attila Klárik, di-
rectorul general al 
APDRP.  
Proiectele depuse şi 
declarate conforme  vor 
intra în etapa de 
evaluare. 
Etapa de conformitate 
presupune verificarea  

cererii de finanţare, 
dacă a fost corect com-
pletată, dacă ea conţine 
şi sunt corecte toate 
anexele tehnice şi 
administrative în două 
exemplare şi dacă ce-
rerea de finanţare este 
prezentată în format 
electronic şi tipărit. 
Evaluarea, mai exact 
verificarea eligibilităţii 
proiectului, presupune 
verificarea eligibilităţii 
solicitantului, a criteriilor 
de eligibilitate şi selecţie 
specifice tipului de 
investiţie, a bugetului 
indicativ al proiectului, a 
studiului de fezabilitate 
şi a tuturor 
documentelor anexate.  
Ulterior acestei etape, 
proiectele declarate 
eligibile, vor fi supuse 
unui sistem de selecţie, 
în baza căruia fiecare 
proiect este punctat, 
conform unui set de 
criterii de selecţie 
prezentat în Ghidul 
Solicitantului aferent 
fiecărui tip de investiţie 
în parte. 
Beneficiarii sunt notifi-
caţi în cel mai scurt timp 
despre rezultatul acestui 
proces, indiferent dacă 
proiectul a fost sau nu 
admis spre finanţare 
prin Fondul European 
Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală 
(FEADR). �  

 
 
 
Proiectele prin care se solicită 
finanţare prin FEADR sunt 
supuse unui sistem de selecţie, 
în baza căruia fiecare proiect 
este punctat, conform unor 
criterii de selecţie stabilite 
pentru fiecare măsură în parte. 
Fiecărui criteriu de selecţie i s-
a stabilit un număr de puncte, 
astfel încât rezultatul punctelor 
adunate să fie 100 în cazul 
fiecărei măsuri. APDRP va 
puncta fiecare proiect eligibil şi 
va întocmi o listă a proiectelor 
eligibile în ordinea 
descrescătoare a punctajului 
obţinut şi o va transmite 
Comitetului de Selecţie 
(organism tehnic, prezidat de 
către Autoritatea de 
Management din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale). 
În funcţie de investiţia 
propusă, proiectele trebuie, în 
mod necesar, să atingă un 
prag minim pentru a putea fi 
finanţate. Astfel, pentru 
Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole” este 
prevăzut un prag minim de 
punctaj (15 puncte) sub care 
niciun proiect nu va fi finanţat. 
În cazul Măsurii 123 
„Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi 
forestiere”, pragul minim de 
punctaj este de 20 de puncte, 
iar pentru proiectele eligibile 
din cadrul Măsurii 322 
„Renovarea şi dezvoltarea 
satelor” nu există un prag 
minim de punctaj. 
Criteriile de selecţie sunt 
enumerate în Ghidul 
Solicitantului al fiecărei măsuri 
de finanţare, disponibil pe 
pagina web a APDRP, 
www.apdrp.ro . 
În cazul proiectelor cu acelaşi 
punctaj, departajarea aces-
tora, se face în funcţie de 
valoarea proiectului, în ordine 
crescătoare. 
 

Pentru a fi finanţate, 
proiectele FEADR sunt mai 
întâi punctate 

Info APDRP
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Patrimoniul cultural şi satele româneşti se conservă cu 
fonduri europene 

 
În ultimii ani a devenit 
evidentă degradarea 
activităţilor culturale din 
spaţiul rural românesc 
din cauza faptului că 
majoritatea căminelor şi 
a caselor de cultură din 
mediul rural şi-au 
schimbat destinaţia, dar 
şi a lipsei de iniţiativă în 
acest sens a autorităţilor 
publice. 
Deşi în perioada de 
preaderare de finanţare 
europeană (2000-2006) 
nu s-au avut în vedere 
astfel de investiţii, prin 
Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) se acordă o 
importanţă deosebită şi 
investiţiilor care con-
tribuie la menţinerea şi 
păstrarea moştenirii ru-
rale şi a identităţii cul-
turale.   
Aşadar, pe lângă inves-
tiţiile ce-şi propun 
dezvoltarea infras-
tructurii rurale se pot 
depune proiecte şi pen-
tru susţinerea activi-
tăţilor culturale şi tradi-
ţionale.  
Aceste investiţii pot fi 
realizate acum prin 
Măsura 322 „Reno-
varea, dezvoltarea 
satelor, îmbună-
tăţirea serviciilor de 
bază pentru eco-
nomia şi populaţia ru-
rală şi punerea în va-
loare a moştenirii 
rurale”. Astfel, prin 
această  măsură se pot  
accesa fonduri neram-

 
bursabile şi pentru 
renovarea, moder-
nizarea şi dotarea 
aşezămintelor cul-
turale (definite în 
Legea nr. 143/2007).  
Se pot achiziţiona 
inclusiv cărţi şi mate-
riale audio, în vederea 
promovării patrimo-
niului cultural spiritual 
ca parte componentă 
a proiectului.   
De asemenea, se pot 
achiziţiona echipa-
mente hardware, soft-
ware şi finanţa inclu-
siv costurile de insta-
lare şi montaj.  
Se oferă bani şi pentru 
investiţiile legate de 
renovarea si moder-
nizarea bibliotecilor, că-
minelor culturale, cen-
trelor pentru conser-
varea şi promovarea 
culturii tradiţionale inclu-
siv achiziţionarea de cos-
tume populare şi instru-
mente muzicale tradi-
ţionale în vederea pro-
movării patrimoniului 
cultural spiritual local.  
Totodată, se pot res-
taura, consolida şi  
conserva  obiective 
de  patrimoniu  cul-
tural (în conformitate  
cu Lista Monumentelor   

 
Istorice, grupa B) şi  
natural (peşteri,  co-
paci  seculari, cascade, 
etc.) din spaţiul rural. 
Alte investiţii eligibile 
prin Măsura 322 sunt 
studiile privind patri-
moniul cultural (mate-
rial şi imaterial) din spa-
ţiul rural cu posibilitatea 
de valorificare a aces-
tora şi punerea acestora 
la dispoziţia comunităţii 
şi achiziţionarea de e-
chipamente pentru ex-
punerea şi protecţia pa-
trimoniului cultural. 
Aceste studii vor fi reali-
zate numai de către 
persoane atestate în 
domeniu. 
Necesitatea realizării 
proiectului va fi demon-
strată şi printr-un con-
tract sau angajament cu 
primăria, şcoala, cămi-
nul cultural, muzeele 
din localitatea respec-
tivă privind promovarea 
moştenirii culturale a 
comunei.  
Beneficiarii acestor 
fonduri pot fi autori-
tăţile  publice locale cât  
şi persoanele fizice şi 
juridice şi asociatiile non 
profit care deţin sau 
administrează obiective 
de patrimoniu cultural. �   

Info APDRP

 
Pentru beneficiarii care au optat 
în formularul Cererii de 
Finanţare, APDRP acordă un 
avans de maxim 20% din 
valoarea eligibilă nerambursabilă 
a proiectului FEADR pentru 
avans în vederea demarării 
investiţiei. 
Beneficiarul poate primi avansul 
numai după primirea avizului 
favorabil din partea APDRP 
pentru procedura de achiziţii 
prioritar majoritară. 
Pentru plata în avans, 
beneficiarul este obligat să 
depună o garanţie financiară, 
care să acopere suma solicitată 
în avans în procent de 110%, 
eliberată de către o instituţie 
financiar bancară sau 
nebancară. Garanţia se depune 
odată cu Dosarul Cererii de Plată 
a Avansului.  
Avansul se justifică de către 
beneficiar în baza documentelor 
justificative conform cerinţelor 
prezentate în Instrucţiunile de 
plată din Contractul de 
Finanţare.  
În cazul beneficiarului public, 
APDRP poate accepta o garanţie 
scrisă din partea autorităţii 
ierarhic superioare acestuia, 
echivalentă cu procentul de 
maxim 20%, din valoarea 
eligibilă nerambursabilă, cu 
condiţia ca autoritatea 
respectivă să se angajeze să 
plătească suma acoperită de 
garanţie, în cazul în care avansul 
plătit nu a fost justificat.  
 

Lămuriri despre 
acordarea avansului 
pentru proiectele FEADR 
 

Satul românesc se poate dezvolta cu 
banii Uniunii Europene 
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Renovarea 
satelor poate fi 

sprijinită 
financiar în 

întregime prin 
FEADR dacă 
proiectele 

respective au 
utilitate publică 

şi sunt 
negeneratoare de 

profit. 

„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale” - Măsura 322 din cadrul FEADR 

Proiectele de investiţii 
din cadrul Măsurii 322 
trebuie să îndeplinească 
obiective precum:  
a. Îmbunătăţirea 
infrastructurii fi-
zice de bază în 
spaţiul rural; 

b. Îmbunătăţirea 
accesului la ser-
viciile publice de 
bază pentru popu-
laţia rurală; 

c. Creşterea numă-
rului de sate 
renovate; 

d. Creşterea numă-
rului de obiective 
de patrimoniu din 
spaţiul rural spri-
jinite. 

Cei care pot obţine 
fonduri nerambursabile 
prin Măsura 322 sunt: 
� Comunele prin re-

prezentanţii lor legali; 
� Autorităţile locale 

(comune) sau Aso-
ciaţii de Dezvoltare 
Intercomunitare 
(ADI) realizate între 
două sau mai multe 
comune înfiinţate 
conform legislaţiei 
naţionale în vigoare 
(Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice 
locale şi OG nr. 
26/2000); 

� ONG-uri, Aşeză-
minte culturale şi 
Instituţii de cult;  

� Persoane fizice şi 
juridice care deţin 
în proprietate sau 
administrează obi- 

 ective de patrimo-

niu cultural sau 
natural. 
Sprijinul financiar ne-
rambursabil public 
(comunitar şi naţional) 
acordat beneficiarilor în 
cadrul Măsurii 322 este 
de: 
a) 100% din to-
talul cheltuielilor 
eligibile pentru pro-
iectele de utilitate 
publică, negeneratoare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
de profit, dar valoarea 
totală eligibilă a 
proiectului nu va 
depăşi: 
• 1 milion Euro/ 

proiect individual în 
cazul unui proiect 
de investiţii în 
infrastructura de 

bază al cărui be-
neficiar este un 
Consiliu Local;

• 3 milioane Euro/ 
proiect pentru un 
proiect individual 
pentru infras-
tructura de bază cu 
beneficiar o ADI;

• 2,5 milioane Euro/ 
proiect în cazul unui 
proiect integrat cu 
beneficiar un Consiliu 
Local; 

• 6 milioane Euro/ 
proiect în cazul unui 
proiect integrat cu 
beneficiar o ADI; 

• 500.000 Euro/proiect 
individual pentru 
celelalte tipuri de 
acţiuni vizate de 
această măsură. 
b) de până la 
70% din totalul 
cheltuielilor eli-
gibile pentru pro- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iectele generatoare 
de profit. 
Plafonul minim 
pentru un proiect 
finanţat prin Măsura 
322 este de 5.000 
de Euro – această 
sumă  reprezentând 
valoarea totală eli-
gibilă a proiectului. �  
 

FEADR

 
Zonele de câmpie din judeţele 
Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj 
sunt favorabile proiectelor ce 
vizează modernizarea fermelor 
vegetale şi construcţiei sau 
modernizării fermelor de 
creştere a animalelor.  
Totodată, aici se pot înfiinţa 
ciupercării, culturi de căpşuni 
sau plantaţii de pomi fructiferi şi 
de viţă-de-vie.  
Aceste zone sunt propice şi 
apiculturii, dar şi investiţiilor în 
producerea şi utilizarea durabilă 
a energiei regenerabile în cadrul 
fermelor. 
Toate aceste investiţii pot fi 
implementate cu fonduri ne-
rambursabile prin Măsura 121 
„Modernizarea exploataţiilor 
agricole”, măsură lansată în 
luna martie a acestui an. 
Investiţii ce vizează procesarea 
materiilor prime precum carnea, 
peştele, laptele, dar şi plantele, 
legumele, fructele, cerealele, vor 
putea fi amplasate atât în zone 
de deal, cât şi de câmpie sau 
şes.  
Pentru toate acestea, 
beneficiarii pot obţine finanţări 
prin Măsura 123 „Creşterea 
valorii adăugate a pro-
duselor agricole şi fo-
restiere”. 
Prin schema de ajutor de stat 
XS 28/2008 se pot procesa 
produsele forestiere. 
 Amplasarea acestor investiţii 
este posibilă  în toate zonele cu 
potenţial forestier, mai precis în 
judeţele Bistriţa Năsăud, Cluj şi 
Maramureş. 
Zonele propice pentru turismul 
rural sunt judeţele Bihor, Cluj, 
Bistriţa Năsăud şi Maramureş. 
Acestea vor fi valorificate prin 
proiecte FEADR începând cu 
vara acestui an, după lansarea 
Măsurii 313 „Încurajarea 
activităţilor turistice”. 
 

Proiecte FEADR care se 
pot realiza în Regiunea 

Satu-Mare 
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Peste 13 milioane de euro investiţi în Bucureşti şi Iflov 
prin SAPARD 

Accesarea Programului 
SAPARD în municipiul 
Bucureşti poate fi 
considerată excepţia 
care defineşte regula, 
Programul fiind focalizat 
pe dezvoltarea agricul-
turii şi a mediului rural. 
Aşadar, singura oportu-
nitate de accesare 
pentru beneficiarii din 
Bucureşti, a fost oferită 
prin Măsura 1.1 – 
„Îmbunătăţirea prelu-
crării şi marketingului 
produselor agricole şi 
piscicole”.  
La întrebarea ”Ce fel de 
agricultură şi dezvoltare 
rurală se poate face în 
capitala României?” 
beneficiarii bucureşteni 
au răspuns deja, 
solicitând, prin con-
tractele cu APDRP în 
acest domeniu, o sumă 
de peste 13 milioane 
euro. Sectorul de 
procesare agroali-
mentar, finanţat prin 
această măsură, este 
foarte important nu 
numai în crearea de 
oportunităţi pentru ocu-
parea forţei de muncă, 
dar şi în nutriţie şi 
sănătate publică. 
Respectarea criteriilor 
de calitate impuse de 
legislaţia în siguranţa 
alimentelor, a repre-
zentat o condiţie 
esenţială pentru ade-
rarea la Uniunea Euro-
peană.  
Însă, capitala României 
nu este un mediu 
propice dezvoltării 
agroindustriale, iar 
exigenţele impuse de 
legislaţia de mediu au  
limitat numărul de 
proiecte SAPARD  de-
puse. Aşa se explică  
faptul că mulţi dintre  
potenţialii beneficiari şi-  
 
 

au orientat investiţiile 
către judeţul Ilfov.  
Anumiţi beneficiari din 
Bucureşti au imple-
mentat deja câte 2 
proiecte SAPARD şi mai 
mult decât atât, prin 
valorificarea oportu-
nităţii de accesare a 
fondurilor europene de  
preaderare, majoritatea 
beneficiarilor s-au impus 
ca lideri pe piaţa 
agroalimentară româ-
nească. Astfel, SC 
Morărit şi Panificaţie 
BĂNEASA a devenit 
liderul pieţei naţionale şi 
deţine cea mai bine 
distribuită marcă în do-
meniul pastelor făi-
noase, având cea mai 
bună distribuţie pentru 
supermarket-uri. 
Tot în domeniul moră-
ritului, SC LUJERUL a 
obţinut fonduri SAPARD 
pentru mărirea capaci-
tăţii de producţie. 
În acest moment este 
unicul producător de 
făină de porumb din 
municipiul Bucureşti, 
ajungând la o producţie 
de peste 1 700 tone 
mălai/lună. SC DANONE 
Producţie şi Distribuţie 
Produse Alimentare 
deţine cea mai mare 
producţie şi a obţinut 
cele mai mari venituri în 
domeniul procesării 
laptelui de pe piaţa 
românească. Prin achizi-
ţiile de echipamente 
realizate prin cel de-al 
doilea proiect SAPARD, 
fabrica din Bucureşti, 
membră a Grupului 
Internaţional DANONE, 
a devenit singura fur-
nizoare de iaurturi cu 
fructe DANONE de pe 
piaţa europeană. Al 2-
lea proiect al SC MEDA 
PROD (tranşarea şi pre- 
 

lucrarea cărnii) a vizat 
modernizarea unei hale 
de producţie şi depo-
zitare de peste 1.000 
mp. Astfel, societatea 
intenţionează să se 
menţină ca unul din 
principalii distribuitori de 
preparate din carne pe 
piaţa de profil din ce în 
ce mai competitivă a 
municipiului Bucureşti. 
FOX COM SERV, prin-
cipalul concurent al SC 
MEDA PROD şi-a con-
struit, prin SAPARD, o  
staţie de epurare res-
pectând standardele de 
mediu. Totodată, a  
achiziţionat şi utilaje 
tehnologice pentru pro-
cesarea cărnii.  
SC NEGRO 2000 (proce-
sarea peştelui) a obţinut 
fonduri SAPARD pentru 
construcţia sediului ad-
ministrativ, al staţiei de 
epurare pentru ape 
uzate şi al achiziţionării 
liniilor tehnologice şi 
maşinilor de transport 
specializate. În urma 
finalizării investiţiei, a 
devenit liderul pieţei 
de produse din peşte 
din România. 
SC ASTESE (vinuri spu-
mante şi băuturi alco-
olice) este producătorul 
cunoscutei mărci 
Angelli, cu un  volum de 
vânzări de peste 7 
milioane sticle/an, şi o 
cotă în piaţa româ-
nească de peste 50%. 
Impactul real asupra 
firmelor beneficiare ale 
Programului SAPARD din 
Bucureşti este in-
contestabil: toţi au obţi-
nut standardele de 
calitate şi siguranţă 
alimentare HACCP şi 
ISO, şi au obţinut 
certificare europeană 
pentru export. �  
 
 

InfoREGIONAL

 
 
În cadrul acestor evenimente 
au participat ministrul 
agriculturii Dacian Cioloş, 
secretarul de stat Cornelia 
Harabagiu şi directorul 
general pentru Dezvoltare 
Rurală Viviana Vasile. 
Din partea Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP) au participat 
directorul general Laszlo Attila 
Klarik şi directorul adjunct 
pentru implementare tehnică 
Ecaterina Roşu. 
 
Astfel, au avut loc conferin-
ţele regionale de la Sibiu (în 
20 martie), Tulcea (în 28 
martie) şi Zalău (în 7 aprilie). 
 
În decursul lunii mai, au fost 
organizate două conferinţe 
regionale la Suceava (în 6 
mai) şi la Râmnicu-Vâlcea (în 
15 mai). 
 
Cei care au fost prezenţi au 
aflat detalii despre modul de 
accesare a FEADR şi a 
primelor trei măsuri PNDR 
lansate.  

Ministerul Agriculturii a 
organizat Conferinţele 
Regionale de informare şi 
promovare a PNDR  

Mijloc de transport specializat  
achiziţionat prin SAPARD de 
către SC NEGRO 2000 
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Tratatul de la Lisabona                                  www.infoeuropa.ro 

La 13 decembrie 
2007, la Lisabona, şefii 
de stat şi de guvern ai 
celor 27 de state mem-
bre ale Uniunii Euro-
pene au semnat noul 
tratat. Acesta va pune 
la dispoziţia Uniunii 
Europene, instituţii mo-
derne şi metode de 
lucru optimizate pentru 
a face faţă, în mod 
eficient, provocărilor lu-
mii contemporane.  
Europa secolului XXI se 
confruntă cu o serie de 
provocări: mondializa-
rea economiei, evoluţia 
demografică, schim-
bările climatice, aprovi-
zionarea cu energie sau 
noile ameninţări la 
adresa securităţii. 
Statele membre nu mai 
sunt în măsură să facă 
faţă singure tuturor 
acestor probleme fără 
frontiere. 
Aşadar, este necesar un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efort colectiv la nivel 
european. Europa 
trebuie să se moder-
nizeze, să dispună de 
instrumente eficiente şi 
coerente, adaptate nu 
numai la funcţionarea 
unei Uniuni recent 
extinse de la 15 la 27 
de state membre, ci şi 
la transformările rapide 
prin care trece lumea 
de astăzi. Prin urmare, 
regulile convieţuirii, 
înscrise în tratate, 
trebuie revizuite. 
Acesta este obiectivul 
tratatului semnat la 
Lisabona, la 13 decem-
brie 2007. Şefii de stat 
şi de guvern au decis 
asupra unor noi reguli 
referitoare la amploarea 
şi modalităţile acţiunii 
viitoare a Uniunii. 
Astfel, Tratatul de la 
Lisabona va permite 
adaptarea instituţiilor 
europene şi a metodelor  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lor de lucru, precum şi 
consolidarea legitimităţii 
democratice a Uniunii şi 
a valorilor sale funda-
mentale. Acest Tratat 
este rezultatul negoci-
erilor între statele 
membre, reunite în 
cadrul unei conferinţe 
interguvernamentale, la 
lucrările căreia au 
participat Comisia Euro-
peană şi Parlamentul 
European. 
Înainte de a putea intra 
în vigoare, Tratatul va 
trebui să fie ratificat de 
fiecare dintre cele 27 de 
state membre, conform 
propriilor reguli consti-
tuţionale. 
Obiectivul pe care şi l-
au stabilit statele mem-
bre este ca Tratatul să 
intre în vigoare la 1 ia-
nuarie 2009, cu numai 
câteva luni înaintea 
alegerilor pentru Parla-
mentul European. �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

State potenţial candidate la Uniunea Europeană -  
Procesul de Stabilizare şi Asociere (PSA)                   www.infoeuropa.ro 

PSA este politica Uniunii 
Europene pentru ţările 
din Balcanii de Vest, pe 
toată perioada până la o 
eventuală aderare. PSA 
are trei obiective, în 
special stabilitatea şi o 
trecere rapidă la 
economia de piaţă, 
promovarea cooperarii 
regionale şi perspectiva 
integrării în Uniunea 
Europeană. Acest proces 
ajută ţările din regiune să 
îşi construiască o 
capacitate de a adopta şi 
implementa standarde 
europene, incluzând  
acquis-ul comunitar, cât  
şi standarde internaţio- 
 

nale. PSA are la bază un 
parteneriat progresiv între 
Uniunea Europeană şi 
ţările din Balcanii de Vest, 
parteneriat în care UE 
oferă o combinaţie de 
concesii comerciale (Mă-
suri Comerciale Autono-
me), asistenţă  economică 
şi financiară (Programul 
CARDS) şi  relaţii con-
tractuale (Acorduri de 
Stabilitate şi Asociere). 
Fiecare ţară avansează la 
o altă etapă în funcţie de 
îndeplinirea angajamen-
telor în cadrul PSA. Toate 
ţările din Balcanii de Vest 
au  perspectiva unei 
viitoare integrări în Uniu- 
nea Europeană. Croaţia 

şi Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei, 
cărora li s-a acordat 
statul de ţări candidate, 
rămân parte a PSA. 
Celelalte ţări din Balcanii 
de Vest potenţiale 
candidate sunt:  Alba-
nia, Bosnia şi Herţe-
govina, Serbia, Mun-
tenegru, inclusiv Kosovo 
cu respectarea Rezoluţiei 
1244 a Consiliului de 
Securitate a Naţiunilor 
Unite. Această rezoluţie 
care garantează integri-
tatea teritorială a Serbiei 
şi respinge ideea 
proclamării unilaterale a 
independenţei provinciei 
Kosovo. �  

www.dialogue2008.eu 
 
Comisia Europeană a lansat la 
sfârşitul anului 2007 o pagină 
de Internet dedicată prezentării 
activităţilor desfăşurate sub 
egida Anului European al 
Dialogului Intercultural. 
Informaţia este prezentată în 22 
dintre limbile oficiale ale Uniunii 
Europene, inclusiv în limba 
română. 
Anul European al Dialogului 
Intercultural 2008 (AEDI 2008) 
are loc pe întreg continentul 
european.  
Campania naţională a ţării 
noastre are în vedere faptul că 
România reprezintă un spaţiu în 
care convieţuiesc şi 
interacţionează un număr ridicat 
de identităţi şi minorităţi 
culturale.   
În acest sens, scopul campaniei 
este de a sprijini afirmarea 
contribuţiei creative a acestora 
la viaţa comunităţii, la cea a 
spaţiului european şi a artei 
contemporane. 
 
În fiecare Stat Membru, un 
proiect propus de Organismul 
Naţional de Coordonare pentru 
An va primi cofinanţare 
europeană. Acesta poate avea 
ca temă educaţia, tineretul, 
cultura, cetăţenia, etc. 

Anul European al 
Dialogului Intercultural 
(AEDI) 2008 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
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Abilităţi manageriale în utilizarea fondurilor 
nerambursabile SAPARD 

Programul SAPARD a 
permis celor care au 
accesat Măsura 3.4 – 
„Dezvoltarea şi diversi-
ficarea activităţilor eco-
nomice care să ge-
nereze activităţi multiple 
şi venituri alternative”, 
ca în cadrul submăsurii 
6 să poată procesa 
fructele de pădure şi 
ciupercile. 
Un beneficiar al 
fondurilor nerambur-
sabile SAPARD a realizat 
în judeţul Harghita un 
proiect în care a reuşit 
procesarea ambelor 
produse: ciupercile şi 
fructele de pădure. 
Astfel, în localitatea 
unde a  fost realizat 
proiectul, s-au creat 
servicii alternative se-
cundare diferite de 
activitatea monoindus-
trială. Totodată, s-a 
dorit îmbunătăţirea teh-
nologiei existente de 
prelucrare a fructelor de 
pădure (coacăz negru, 
agrişe, mure, afine, etc) 
dar şi ciupercilor de 
pădure (hribi, zbârciogi 
etc). 
Din punct de vedere 
tehnic, pentru moder-
nizarea sistemului de 
colectare, depozitare, 
procesare şi a marke-
tingului fructelor de 
pădure,  a fost con-
struită o platformă de 
beton armat, lângă hala 
deja existentă. 
Pe această platformă au 
fost montate o cameră 
frigorifică şi un tunel de 
congelare.  
Camera frigorifică asi-
gură depozitarea fructe-
lor de pădure în 
vederea introducerii în 

procesul de prelucrare 
şi ambalare realizat în 
hala de producţie. 
Clădirea proiectată este 
executată din stâlpi 
metalici, fără perete de 
închidere, tip şopron, pe 
fundaţie din beton. 
Pardoseala a fost 
realizată din beton 
sclivisit peste care s-a 
construit o cameră de 
aer din cărămidă, cu 
evaporare externă. În 
acest fel s-a evitat 
acumularea vaporilor de 
apă care sunt supuşi la 
riscul de a se congela şi 
provoca mişcări sau 
chiar ruperi ale 
subsolului camerei de 
congelat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În tunelul de congelare 
se realizează fluxul 
tehnologic care permite 
congelarea fructelor de 
pădure şi a ciupercilor 
exportate către bene-
ficiari externi şi interni. 
Modernizarea sistemului 
de colectare, depozita-
re, procesare şi marke-
tingului fructelor şi 
ciupercilor de pădure a 
creat condiţiile accesului 
pe noi pieţe cu exigenţe 
calitative şi preţuri 
ridicate. 
Producţia estimată, de  

15.000 kg/an de 
ciuperci uscate şi între 
4.000 şi 15.000 kg/an 
de fructe de pădure, a 
permis obţinerea unui 
profit net cu o rată de 
rentabilitate de până la 
53%. 
În ceea ce priveşte 
impactul social al 
investiţiei, beneficiarul a 
declarat că în momentul 
iniţierii proiectului 
SAPARD, societatea 
beneficiară avea 12 
angajaţi cu contract 
individual de muncă, din 
care 9 muncitori 
sezonieri şi 3 funcţii de 
execuţie pe perioadă 
nedeterminată.  
În urma implementării 
proiectului SAPARD, 
numărului de muncitori 
sezonieri a crescut la 11 
persoane.  
De asemenea, la nivelul 
regiunii, locuitorii din 
localităţile miniere 
restructurate vor 
dispune de o sursă de 
venituri consistentă 
rezultată din vânzarea 
fructelor şi ciupercilor 
de pădure la centrele de 
colectare ale societăţii 
comerciale. �  
 

Investiţii europene

Pentru cei care au avut 
răbdarea şi cunoştinţa nece-
sară să-l descopere, Pro-
gramul SAPARD a rezervat şi 
câteva investiţii inedite.  
Astfel, în cadrul Măsurii 1.1, 
care a vizat industria agro-
alimentară, submăsura 3 nu 
se referă doar la „legume, 
fructe şi cartofi”, aşa cum îi 
este numele, iar acest lucru a 
fost „exploatat” de către o 
firmă din Reghin, produ-
cătoare de suc natural de 
fructe, care şi-a modernizat 
laboratorul uzinal de control a 
calităţii sucului concentrat de 
mere. 
Aşadar, cu fondurile neram-
bursabile obţinute benefi-
ciarul SAPARD, a efectuat 
lucrări de construcţii-montaj 
in laboratorul deja existent şi 
l-a utilat cu echipamente 
pentru efectuarea de teste 
chimice si microbiologice.  
Modernizarea şi acreditarea 
laboratorului a creat condiţiile 
accesului pe noi pieţe cu 
exigenţe calitative şi preţuri 
ridicate. Preţul mediu de 
livrare se află într-o continuă 
creştere, iar producţia 
realizată permite obţinerea 
unui profit cu o rată de 
rentabilitate mai mare de 
15%. 
Din cauza caracteristicii 
sezoniere, producţia sucului 
de mere se desfăşoară pe 
parcursul lunilor august-
decembrie,  însă capacitatea 
de producţie este de 240 de 
tone pe zi. 
În momentul demarării pro-
iectului SAPARD, societatea 
beneficiară avea 33 de 
angajaţi cu contract individual 
de muncă. De asemenea, în 
perioada de sezon 
(septembrie-ianuarie) sunt 
angajaţi în medie 9 co-
laboratori. 
Modernizarea laboratorului a 
permis angajarea unei 
persoane calificate pentru 
analize microbiologice. 

Suc de mere la calitate 
europeană cu sprijin 
SAPARD 
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Întrebări frecvente pentru accesarea FEADR 

 
Ce presupune un 
proiect integrat în 
cadrul Fondului 
European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală? 
APDRP: Un proiect 
integrat presupune 
combinarea în acelaşi 
proiect a cel puţin 2 
tipuri de investiţii, sau, 
cu alte cuvinte, acţiuni 
din cadrul aceleiaşi 
componente sau din 
componente diferite ale 
măsurii.  Acţiunea sau 
acţiunile identificate ca 
secundare din cadrul 
proiectului integrat 
trebuie să deţină per 
total o pondere de 
minim 10% din valoarea 
totală eligibilă a 
proiectului în cauză. 
Proiectele integrate de 
investiţii pot fi realizate 
în acest moment, doar 
în cadrul Măsurii 322 
„Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază 
pentru economia şi 
populaţia rurală şi 
punerea în valoare a 
moştenirii rurale”. 
 
 
Care este programul 
sesiunilor de primire a 
Cererilor de finanţare 
pentru anul 2008? 
APDRP: Numărul 
maxim al sesiunilor de 
depunere şi evaluare a 
proiectelor ce pot avea 
loc anual, a fost stabilit 
de Comitetul de 
Monitorizare. Pentru 
anul 2008 numărul 
maxim de sesiuni este 
de şapte, astfel: -  şase sesiuni de  

 

 
depunere a 
proiectelor se vor 
organiza lunar, 
începând cu luna 
martie 2008; 

- cea de-a şaptea 
sesiune de 
depunere a 
proiectelor va fi una 
de regularizare a 
sumelor rămase 
neangajate din 
sesiunile de 
depunere anterioare 
şi va avea loc în 
ultima parte a 
anului 2008. 

 
Un ONG poate obţine o 
finanţare prin FEADR 
pentru construcţia 
unei grădiniţe de 
copii în mediul rural? 
APDRP: Investiţiile 
pentru construcţia de 
grădiniţe noi pot fi 
realizate in cadrul 
Măsurii 322 „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru 
economia şi populaţia 
rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii 
rurale”.  De asemenea, 
un ONG poate obţine în 
cadrul acestei măsuri o 
finanţare pentru o astfel 
de investiţie. 
 
 
Asociaţiile non-profit 
pot beneficia de 
finanţare în cadrul 
Fondului European 
Agricol pentru Dez-
voltare Rurală? 
APDRP: În acest 
moment, în cadrul  

 
FEADR asociaţiile non-  
profit pot depune 
proiecte în cadrul Mă-
surii 322 ,,Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru 
economia şi populaţia 
rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii 
rurale”. 
 
 
Investiţiile din 
domeniul panificaţiei 
pot obţine finanţare prin 
FEADR? La ce măsură 
se încadrează o astfel 
de investiţie? 
APDRP: O investiţie din 
domeniul panificaţiei va 
putea fi realizată în 
cadrul Schemei de 
Ajutor nr. XS13/2008. 
Astfel, se pot acorda 
fonduri pentru fabri-
carea pâinii, a pro-
duselor proaspete de 
patiserie, a biscuiţilor, 
pişcoturilor şi a altor 
produse similare.  
De asemenea, va fi 
eligibilă şi producerea 
macaroanelor, a 
tăieţeilor, a cus-cus-ului 
şi a altor produse 
făinoase similare.  
Detalii suplimentare 
referitor la această 
schemă vor fi 
disponibile în Ghidul 
Solicitantului, aferent 
acesteia, care este 
publicat pe site-ul 
www.apdrp.ro. �  
 
 

Întrebări frecvente
FAQ

Centrul Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit –CRPDRP 
B-dul Transilvania nr.11; 
Tel: 0268/768707; Fax: 0268/768707 
e-mail: crpdrp6satumare@apdrp.ro 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit –OJPDRP 
Str. 1 Decembrie, nr. 13 
Tel: 0261/716.928, Fax: 0261/716.928 
e-mail: ojpdrp.satumare@apdrp.ro 
 
Direcţia Agricolă pentru Dezvoltare 
Rurală - DADR  
Str. 1 Decembrie 1918, nr.13 
Tel: 0261/713125 Fax: 0261/715350 
www.dadr-sm.ro 
e-mail: dgaiasm@dgaiasm.p5net.ro 
 
Oficiul Judeţean de Consultanţă 
Agricolă - OJCA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr.13 
Tel: 0261/717890; /717348 fax: 
0261/717254 
www.consultantaagricola-sm.ro 
e-mail: cjca.sm@xnet.ro 
 
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor - DSVSA 
Str. Lăcrimioarei, nr.37  
Tel: 0261/715956; Fax:0261/716761 
www.dsv-satu-mare.ro  
e-mail: office-satu-mare@ansv.ro 
 
Consiliul Judeţean Satu Mare  
P-ţa 25 Octombrie nr.1  
Tel: 0261/713692; www.cjsm.ro
  
Agenţia Judeţeană de Protecţia 
Mediului  
str.Mircea cel Bătrân nr. 8-B 
Tel: 0261/736003; Fax:0261/733500 
www.apmsm.ro 
e-mail: office@apmsm.ro 
 
Autoritatea de Sănătate Publică 
Str. Avram Iancu nr.16  
Tel: 0261/768102 Fax:0261/768103 
www.dspjsm.ro  
e-mail: office@dspjsm.ro  
 
Prefectura Satu Mare  
P-ţa 25 Octombrie nr.1  
Tel: 0261/711536; Fax: 0261/711989; 
www.prefecturasatumare.ro 
e-mail:contact@prefecturasatumare.ro 
 
Primăria Satu Mare 
P-ţa 25 Octombrie nr.1  
Tel: 0261/806200; Fax: 0261/710760 
www.satu-mare.ro 
e-mail: info@satu-mare.ro  
 
Camera de Comerţ 
Str. Decebal, nr.4 
Tel./ Fax: 0261/710790 
www.cciasm.ro; e-mail: cci@cciasm.ro 
 

Date de contact din 
judeţul Satu-Mare 
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Realizat de Direcţia Promovare, 

Comunicare şi Relaţii Mass-
Media  
APDRP 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

 
Contact:  
tel/fax: 021- 310.16.35;  
e-mail: promovare@apdrp.ro; 
web: www.apdrp.ro 
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APDRP 
Centrele Regionale de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

CRPDRP 
Şi 

OJPDRP 
Oficiile Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

 
 

CRPDRP 1 Iaşi 

0232 - 262.697; 262.696 

crpdrp1iasi@apdrp.ro 

Bacău 0234/512.620 

Botoşani 0231/511.009 

Iaşi 0232/216.467 

Neamţ 0233/215.403 

Suceava 0230/511.162 

Vaslui 0235/311.413 

CRPDRP 2 Constanţa 

0241 - 617.122; 617.066 

crpdrp2constanta@apdrp.ro 

Brăila 0239/629.825 

Buzău 0238/ 725.595 

Constanţa 0241/550.039 

Galaţi 0236/460.036 

Tulcea 0240/511.527 

Vrancea 0237/221.032 

CRPDRP 3 Târgovişte 

0245 - 620.241; 210.778 

crpdrp3targoviste@apdrp.ro 

Argeş 0248/211.145 

Călăraşi 0242/331.773 

Dâmboviţa 0245/631.240 

Giurgiu 0246/216.078 

Ialomiţa 0243/212.040 

Prahova 0244/521.541 

Teleorman 0247/312.062 

 

CRPDRP 4 Craiova 

0251 - 406.402; 406.401 

crpdrp4craiova@apdrp.ro 

Dolj 0251/599.424 

Gorj 0253/213.400 

Mehedinţi 0252/330.169 

Olt 0249/431.437 

Vâlcea 0250/717.115 

 CRPDRP 5 Timişoara 

0256 - 432.223; 432.265 

crpdrp5timisoara@apdrp.ro 

Arad 0257/255.479 

Caraş Severin 

0255/213.970 

Hunedoara 

0254/215.570/int.111 

Timiş 0256/430.039 

CRPDRP 6 Satu Mare 

0261 - 768.707; 806.023 

crpdrp6satumare@apdrp.ro 

Bihor 0259/416.725 

Bistriţa Năsăud 

0263/213.380 

Cluj 0264/590.017 

Maramureş 0262/215.017 

Sălaj 0260/614.684 

Satu Mare 0261/716.928 

 

 

 

 

 

 

CRPDRP 8 Bucureşti 

021 - 311.06.16; 311.06.13 

crpdrp8ilfov@apdrp.ro 

Bucureşti 021/311.01.75 

Ilfov 021/311.82.32 

 

CRPDRP 7 Alba Iulia 

0258 - 810.433; 810.335 

crpdrp7albaiulia@apdrp.ro 

Alba 0258/835.862 

Braşov 0268/416.140 

Covasna 0267/352.003 

Harghita 0266/312.522 

Mureş 0265/261.688 

Sibiu 0269/232.631 


