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Cuprins:

George Turtoi, coordonator PNDR: „Mai simplu 
decât să întărești controlul este să elimini tentația”

      George Turtoi, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, a detaliat la conferința 
„Oportunități de finanțare prin PNDR 
2014 - 2020”, organizată de EurActiv.ro în 
data de 9 octombrie, simplificările aduse 
noului program. 

Condițiile artificiale, capcana care a pus 
în pericol PNDR 2007 - 2013 
      „Am avut [în vechiul PNDR – n.r.] o 
serie de criterii de eligibilitate atât 
europene, cât și naționale care au deter-
minat consultanții, dar și beneficiarii, să 
găsească modalități diferite pentru a le 
îndeplini”, a subliniat George Turtoi. 
       „Sunt acele condiții artificiale pe care 
le-a sesizat Comisia Europeană în 2012, 
astfel că am fost aproape de blocarea  
programului. Am fost chiar la o zi 
distanță de asta, dacă nu luam măsurile 

să reparăm problemele, să direcționăm 
fondurile spre alte proiecte, care nu aveau 
condiții artificiale.”
       
      „Ne-am gândit în felul următor: este 
mult mai greu să întărești controlul, cel 
mai bine este să elimini tentația. Așadar, 
au fost eliminate criteriile cu risc de a crea 
condiții artificiale, cum a fost condiția de a 
nu depune două proiecte în același timp. 
Am încercat o creionare cât mai simplă 
atât a legislației naționale, cât și a 
programului”, a explicat secretarul de 
stat, care admite însă că este posibil ca pe 
viitor să mai apară astfel de „condiții 
artificiale”. 

Modificarea sistemului de selecție 
         O modificare importantă pentru bene-
ficiarii publici și privați este schimbarea 
sistemului de selecție a proiectelor. Pe 
programul vechi, sistemul cu sesiuni 
lunare crea un aflux important de proiecte 
care soseau deodată și erau evaluate cu 
eforturi masive din partea Agenției, în 
toată țara.
   „Am creat sistemul de depunere 
continuă cu selecție lunară. Sesiunea se 
deschide la începutul anului, iar selecția se 
face lunar pe baza unor praguri de 
calitate. Astfel, proiectele intră treptat în 
implementare, iar răspunsul pentru bene-
ficiar vine repede, condițiile economice  
nu se modifică și nu riscă să piardă 
finanțarea”.                       
     „Anul acesta, am pregătit rapoarte de 
selecție, dar am întâmpinat un  mic blocaj 
cu Ordonanța pentru fluxuri financiare. 
Însă anul viitor se va vedea cât de fluid 
poate funcționa acest sistem.”

 George TURTOI

Noi posibilități de �nanțare pentru proiectele rurale, prin PNDR 

Modificare majoră: bază de date cu prețu-
ri de referință, fără selecție de oferte. 
      George Turtoi a amintit și de baza de 
date cu prețuri de referință, constituită 
într-un departament la nivelul AFIR: ”a 
fost creată baza de date care conține 
câteva zeci de mii de bunuri. Acum        
beneficiarul nu mai trebuie să facă selecție 
de oferte. Dacă se încadrează în prețul 
bunului de referință, primește direct 
decontul; dacă depășește acest preț 
primește cât era prețul de referință, iar 
diferența o va suporta din cheltuiala 
proprie. Dacă bunul nu se găsește în baza 
de date, se merge pe selecție de oferte, 
dar aceasta se face online, pe site-ul 
Agenției, și nu mai este nevoie de trei 
oferte, ci de una singură.”

Depunerea online a proiectelor - exclusiv 
online, cu excepția a două măsuri
         Depunerea proiectelor pe toate măsurile 
se va face exclusiv online, cu excepția compo-
nentelor dedicate micilor fermieri, care pot 
depune și fizic proiectele. „Nu doar depune-
rea, ci totul se va desfășura online: achiziția și 
avizarea achiziției se fac online, plata se va face 
tot online. Beneficiarul nu va mai avea contact 
fizic cu personalul agenției și nu va mai face 
drumuri la birourile din teritoriu”.

George TURTOI – Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

În trecut, George Turtoi a deținut funcția de 
director general al Agenției de Plăți pentru Dezvol-
tare Rurală și Pescuit, precum și cea de consilier în 
cadrul Ministerului Agriculturii. Deține o diplomă 
de master în fiscalitatea comerțului comunitar și o 
licență de inginer cu specializarea în silvicultură. 

Parteneri:
...............

............

NETHERLANDS ROMANIAN
CHAMBER OF COMMERCE
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Inovarea, cheia suc-

cesului în agricultura 

olandeză, ajunge și la 

fermierii români
  Olanda, potrivit reprezentantului 
Ambasadei de la București, derulează 
numeroase proiecte menite să transfere 
fermierilor români „o mai bună înțelege-
re a tehnologiei”, dat fiind faptul că 
„inovația este cheia care va crește sector-
ul agricol în viitor”. Cu câțiva ani în urmă, 
și Olanda s-a confruntat cu provocarea 
de a avea un sector agricol mai competi-
tiv. Un avantaj a fost acela că fermierii 
olandezi au avut acces la asociații profe-
sionale și consultanță și au experiență în 
căutarea finanțărilor pentru afaceri, a 
explicat Emar Gemmeke, consilier pentru 
agricultură, industrie alimentară și 
mediu, din cadrul Ambasadei Țărilor de 
Jos la București, la conferința „Oportu-
nități de finanțare pentru agricultură și 
dezvoltare rurală - PNDR 2014 - 2020”.
     „România este strategic amplasată în 
Estul Europei, ceea ce o face să fie un 
excelent hub logistic”, a spus Emar 
Gemmeke la evenimentul EurActiv.ro. 
     „Relațiile dintre țările noastre nu 
înseamnă numai comerț, ci sunt bazate 
pe cooperare. Ne-am angajat să 
colaborăm prin Ministerul Agriculturii 
din Olanda, în numeroase proiecte          
de twinning cu Ministerul omolog          
din România”, a adăugat acesta.
      Olanda este angajată în proiecte cu 
România pe trei domenii prioritare: 
lactate, fructe și horticultură ecologică. 
Cunoștințele agricultorilor olandezi și 
noutățile tehnologice pot fi astfel      
transferate tinerilor antreprenori 
români. „Scopul este sprijin pentru 
fermierii români pentru a avea costuri 
mai eficiente, să poată face față 
condițiilor de piață, prin consiliere 
pentru investiții sustenabile”.

Noi tehnologii și consiliere în realizarea 
proiectelor europene 
Provocările menționate sunt reflectate și 
în noua Politică Agricolă Comună. În 
același timp, Programul Național de 
Dezvoltare Rurală al României prevede, 
între altele, o cooperare mai strânsă între 

mediul public și cel privat. În acest dome-
niu, „Olanda poate juca un rol important: 
avem multă experiență în ceea ce privește 
cooperarea între mediul de afaceri, 
inclusiv fermieri, instituții de cercetare și 
autorități. Aceste parteneriate au condus 
„la o mai bună înțelegere a tehnologiilor: 
roboți de muls, materiale rezistente la 
secetă, sisteme de irigații și sere care 
produc energie”. 
    „Vrem să împărtășim și să aplicăm 
această expertiză pentru a duce inovația 
mai departe fiindcă suntem convinși că 
inovația este cheia creșterii acestui sector 
în viitor.”
      „Nici în țara mea nu este simplu să 
atragi fondurile europene, procedurile 
administrative sunt greoaie, dar diferența 
este dată de faptul că fermierii au sprijinul 
asociațiilor profesionale și consultanților și 
au o experiență mult mai largă în căutarea 
finanțărilor”, a punctat reprezentantul 
Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.
      Sprijinul nu înseamnă numai scrierea 
propunerii, ci și suficiente cunoștințe 
pentru atingerea obiectivelor stabilite. În 
acest sens, Olanda poate oferi o valoroasă 
expertiză. Sunt trei consorții care lucrează 
în colaborare cu România: cel pentru 
lactate, cel pentru fructe și cel pentru 
horticultură. Acestea oferă cunoștințe, 
training și echipamente inovative care îi 
vor ajuta pe cei din România să ajungă la                      
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o producție constantă, de calitate, și să 
deruleze proiecte de succes. 

Proiect de un milion de euro pentru 
consilierea fermierilor români
      Irina Zugravu, vicepreședinte Camera 
de Comerț Româno-Olandeză/Managing 
Partner VAPRO România a prezentat, în 
cadrul aceluiași eveniment, un program 
inițiat de guvernul olandez, Universitatea 
Wageningen, Institutul de cercetare LEI și 
câteva companii mari.
      Aceștia au dispus de un milion de euro 
pentru a crea un parteneriat public privat 
între experții olandezi și fermele din 
România. „Au fost deja selectați 16 
fermieri care vor fi consiliați timp de 3 ani. 
Obiectivul este să crească fermele până la 
un efectiv de 50-150 de capete”, susține 
Irina Zugravu.
      „Deși are suprafața de 10 ori mai mică 
decât cea a României, Olanda este unul 
dintre statele cele mai eficiente în utiliza-
rea potențialului agricol. Atât sectorul 
horticol, cât și cel de producere al laptelui 
și produselor lactate au la bază structuri 
cooperatiste. Prin această politică, guver-
nul își propune să susțină fermele familiale 
prin sprijinirea cooperativelor fermierilor 
și susținerea financiară a educației 
agricole și a cercetării”, susține 
vicepreședintele Camerei de Comerț 
bilaterale, Irina Zugravu.  

 Conferința internațională „Oportunități de finanțare pentru Agricultură, PNDR 2014 - 2020” 
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IRINA ZUGRAVU – Managing Partner VAPRO 
România/ Vicepreședinte Camera de Comerț 
Româno-Olandeză 

Irina Zugravu a pus bazele companiei olandeze de consul-
tanță VAPRO International în România, în anul 2007. Are 
experiență în consultanță, a coordonat proiecte complexe 
cu fonduri europene, în special în zona privată, pentru 
companii, ONG-uri, sindicate, patronate, universități, dar 
și în zona publică. A absolvit Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor, Universitatea Al. I. Cuza Iași, 
științe administrative, și deține un master în Manage-
mentul schimbărilor tehnologice, secția Inginerie 
Economică la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, 
Iași. Este formator și manager de proiect autorizat. 
Din 2012 este Board Director și vicepreședinte                        
al Camerei de Comerț Româno – Olandeză (NRCC). 
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Emar Gemmeke – Consilier pentru agricultură, industrie 
alimentară și mediu, Ambasada Regatului Țărilor de Jos

Emar Gemmeke este consilierul pentru agricultură în România și 
Bulgaria al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București. 
Alături de echipa sa, Emar Gemmeke este responsabil cu                
facilitarea dezvoltării afacerilor agricole, dialogului pentru politici 
agricole europene și diplomației economice în domeniu. Emar 
Gemmeke este un consilier cu experiență în reglementarea din 
agricultură și industria alimentară. Cu pregătire în medicină 
veterinară, a început să lucreze în ministerul olandez pentru 
agricultură în anul 2002. A fost detașat în Beijing și Bruxelles.

Irina ZUGRAVU

Emar GEMMEKE

Despre eveniment
Conferința „Oportunități de finanțare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, PNDR 2014 - 2020” a avut loc pe 9 
octombrie 2015, la București, și a fost organizată de EurActiv România. Evenimentul a fost dezvoltat în parteneriat 
cu UniCredit Bank și Banca Comercială Română (BCR). Conferința a beneficiat de sprijinul VAPRO România, Camera 
de Comerț Olandeză-Română, Schuman Associates și www.startupcafe.ro.



EurActiv  | OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU AGRICULTURĂ-PNDR | SPECIAL REPORT  4

Noi posibilități de 
finanțare pentru 
proiectele rurale, 
prevăzute prin 
PNDR 2014 - 2020
Instrumente de garantare și creditare 
      Mihai Herciu, directorul Autorității de 
Management PNDR a explicat, într-un 
interviu acordat EurActiv.ro, că în noul 
PNDR a fost prevăzută introducerea 
instrumentelor financiare care să 
faciliteze accesul la finanțare: „La inițiati-
va noastră, a fost prevăzută în program 
introducerea, într-o primă fază, a unui 
instrument de garantare, ulterior 
existând posibilitatea completării cu un 
instrument de creditare. PNDR 2014 - 
2020 păstrează ca instrument Fondul de 
Garantare, dar ne gândim să creăm și un 
fond de creditare pentru proiecte”. 

Garanții non-bancare permise, pe lângă 
cele bancare 
          Mihai Herciu a menționat și câteva 
facilități menite să asigure lichiditatea               
necesară  în timpul derulării investițiilor:

•  Solicitarea unui avans de maximum 50% 
din ajutorul public, sub rezerva constituirii 
unei garanții. În această perioadă de 
programare, garanția va putea fi emisă de o 
instituție financiară (bancară sau neban-
cară) înscrisă în registrul special al Băncii 
Naționale a României sau de o societate de 
asigurări.

• Până acum, garanțiile acceptate erau doar 
din partea băncilor comerciale. În prezent 
acestea vor putea fi oferite și de instituțiile 
financiare nebancare, cu condiția să fie 
înregistrate la BNR ca instituții viabile. 

•  Posibilitatea decontării cererii de plată, 
urmând ca în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la încasarea în cont a 
contribuției publice, beneficiarul să prezinte 
ordine de plată pentru suma reprezentând 
contribuția publică, precum și pentru 
sumele declarate neeligibile în urma 
verificării cererii de către AFIR (așa-numita 
„plată la factură”).
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      „Cofinanțarea nu mai este condiționată 
de creditul bancar, beneficiarul poate 
avea și garanție non-bancară (emisă de 
instituțiile financiare non-bancare), dar și 
cash colateral”, a detaliat secretarul de 
stat George Turtoi, la Conferința „Oportu-
nități de finanțare pentru agricultură și 
dezvoltare rurală, PNDR 2014 – 2020”. 
    În plus, avansul pe baza scrisorii de 
garanție bancară sau nebancară, precum 
și garanția emisă de asigurator – trebuie 
să acopere 100% din valoarea proiectului. 
„Astfel, nu mai este obligatoriu să fie 
emisă doar de bănci și să acopere 110%, 
ceea ce implica garanții suplimentare ale 
beneficiarului”, a mai spus Turtoi. 

Călcâiul lui Ahile: Resursele proprii 
trebuie demonstrate la semnarea 
contractului 
  Problema cea mai mare constă în 
introducerea condiției potrivit căreia, în 
cele maximum 90 de zile, între momentul 
anunțării selecției proiectului și momentul 
contractării, beneficiarul trebuie să 
asigure banii pentru cofinanțare. 
      „Am creat obligativitatea ca, atunci 
când semnează contractul, beneficiarul să 
aducă contractul de credit, pentru partea 
sa de finanțare sau extrasul de cont 
pentru suma de care are nevoie pentru 
proiect. Din această sumă, 50% va trebui 
folosită exclusiv în scopul proiectului, 
pentru a nu mai avea surpriza că trebuie 
reziliate proiecte din cauza cofinanțării”, a 
declarat Turtoi.  
         Secretarul de stat a detaliat și  modali-
tatea de realizare a plății la factură:
     „Beneficiarul nu este obligat să facă 
dovada plății efective, ci poate veni doar 
cu dovada că bunurile au fost facturate. Se 
fac verificări pe teren, banii îi sunt virați în 
contul de trezorerie și în termen de cinci 

zile beneficiarul trebuie să vină la Agenție 
cu ordinul de plată, care să arate că au fost 
plătiți furnizorului.”
     „Pentru beneficiarii publici, acest sistem 
se aplică numai pentru TVA, care nu este 
acoperit de fondurile europene, ci decon-
tat din bugetul de stat (...) Dacă însă 
demonstrează că a plătit achiziția, îi virăm 
doar pe baza facturii banii în cont, iar în 
șapte zile trebuie să demonstreze că a fost 
plătit TVA-ul”, a subliniat Turtoi. 

Banca de dezvoltare, speranța cea din 
urmă pentru obținerea unor credite
  „Vrem să transformăm una dintre băncile 
de stat în bancă de dezvoltare. A fost emis 
un memorandum la nivel de Guvern 
pentru a transforma una dintre băncile de 
stat, deși până la urmă cred că va fi un 
parteneriat între cele două bănci de stat 
care va merge pe minimul condițiilor 
solicitate de BNR, astfel încât să ofere 
condiții cât mai facile beneficiarilor”, a 
spus George Turtoi.
     Nicolae Popa, vicepreședinte al Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a 
precizat, la rândul său, că speră la „realiza-
rea băncii de dezvoltare unde sigur se vor 
rezolva foarte multe probleme legate de 
cofinanțare. Dar ne bazăm și pe fondurile 
de garantare, pe instituțiile nebancare, 
societățile de asigurări. Vom realiza proto-
coale de lucru”, a adăugat Popa.  

Nicolae POPA

Mihai HERCIU
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Nicolae POPA – Director General Adjunct, Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)

Nicolae Popa este director general adjunct în cadrul Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Anterior, a fost auditor 
public extern pentru fonduri europene – FEADR și FEGA, la Autori-
tatea de Audit din cadrul Curții de Conturi. Nicolae Popa a fost 
deputat pentru două legislaturi în Parlamentul României, având 
și funcția de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Camera 
Deputaților. Rezultatele sale includ 126 de proiecte de lege, din 
care 40 au fost finalizate și promulgate. 

Mihai HERCIU – directorul general al Autorității de 
Management pentru Programul Național de Dezvoltare 
Rurală (AM PNDR)

Mihai Herciu este directorul general al Autorității de Manage-
ment pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală din cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Are o experiență de 
peste 15 ani în gestionarea fondurilor europene pentru agricul-
tură și dezvoltare rurală, atât în cadrul Agenției pentru Finanțar-
ea Investițiilor Rurale (AFIR), cât și a Direcției Generale Dezvol-
tare Rurală – AM PNDR. Din 2012, coordonează implementarea și 
programarea fondurilor europene destinate dezvoltării rurale 
pentru perioada 2007 – 2013 și 2014 – 2020.

Opinia băncilor despre introducerea instrumentelor financiare 
de garantare și/sau creditare: 

      Valentin Boldeiu, coordonator fonduri europene la UniCredit Bank, a spus 
că banca pe care o reprezintă are experiență încă din 2012 în implementarea 
acestor instrumente: „am fost instituție financiară intermediară pentru 
derularea programului Jeremie – Axa 1,  din fostul POS CCE.  
         Suntem familiarizați cu tot ceea ce înseamnă instrumente derulate din 
bugetul CE direct, care sunt gestionate de Fondul European de Investiții (Hori-
zon 2020 și COSME). Analizăm oportunitatea de a participa ca intermediari 
financiari în aceste programe; am aflat cu real interes de alocarea din POR a 
unei sume dedicate susținerii unui astfel de instrument prin Inițiativa pentru 
IMM-uri și aștept cu real interes orice formă de transfer de beneficii către 
viitorii beneficiari de fonduri nerambursabile. Practic, aceste mecanisme sunt 
finanțate din bani publici, având ca unic scop, prin dobânzile stabilite și nivelul 
de garanții solicitate, să ajute beneficiarii în obținerea creditelor bancare.” 
      „Modelele sunt multe, nu trebuie să inventăm nimic nou, sunt pe piață în 
alte țări, așteptăm alocarea bugetară din PNDR, forma, analiza ex-ante, pentru 
a vedea  elementele de calibrare ale produsului. Din punct de vedere al băncii, 
soluția simplă ar fi o garanție de portofoliu care să asigure acoperirea a 50 de 
procente din creditele acordate pentru nevoile generale de funcționare          
ale unei ferme, pentru zootehnie, pentru pomicultură. Garanția ar putea 
funcționa cumulat cu finanțările nerambursabile sau separat. 
Decizia poate fi negociată de autoritățile române și Comisia Europeană.” 

Valentin BOLDEIU
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Valentin Boldeiu, 
UniCredit Bank: 
Proiectele de 
investiții sunt un 
„sport” de echipă
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      Șeful departamentului de finanțări 
europene din cadrul UniCredit Bank a 
prezentat pentru EurActiv.ro expe-
riența acordării creditelor și altor 
facilități pentru beneficiarii de 
proiecte din zona rurală. 
   
EurActiv.ro: Cum ați caracteriza expe-
riența finanțării proiectelor din domeniul 
rural, din punct de vedere al implicării 
băncii? Cum au fost proiectele, cum ați 
colaborat cu beneficiarii?
Valentin Boldeiu: PNDR a fost cel mai 
performant program gestionat de 
autoritățile române. Agricultura și sprijini-
rea beneficiarilor de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă sunt segmente strategice 
pentru UniCredit Bank.
     Primul proiect finanțat de noi a fost 
chiar unul derulat prin PNDR, în 2009. În 
septembrie 2015, făcând un bilanț al 
perioadei de programare care se încheie, 
calculele arată că am atins un nivel de 
circa 350 milioane de euro de facilități de 
credite aprobate pentru beneficiarii 
PNDR. Noul PNDR este un program mult 
mai ușor de implementat și de susținut 
decât celelalte proiecte realizate prin 
fonduri europene. 
         Pot da și un exemplu: celebrele fișe de 
avizare care ofereau un oarecare confort 
băncii: acela de a stabili eligibilitatea                 
cheltuielilor. În plus, știm că măsurile de 
monitorizare și control derulate de           
actuala Agenție pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale - AFIR (fosta APDRP) 
erau destul de eficiente și ajutau mult 
banca în determinarea tuturor impli-
cațiilor pe care proiectul le putea avea 
asupra capacității de rambursare a 
creditelor; consider că PNDR 2007-2013 a 
fost un real succes. Per ansamblu, la 
UniCredit există o pondere globală de 
circa o treime din credite care sunt 
acordate beneficiarilor PNDR. 

EurActiv.ro: Să vorbim puțin despre 
calitatea proiectelor. Pe noile linii de 
finanțare PNDR există o amânare în 
evaluarea proiectelor deoarece primele 
proiecte depuse au avut un punctaj mai 
mic decât cel pentru care, potrivit proce-
durilor, puteau intra la evaluare în 
primele luni. Practic, acestea au trebuit 
să stea câteva luni „în așteptare”. Ce ne 
spune acest lucru despre calitatea 
proiectelor?
Valentin Boldeiu: Din câte ne dăm seama, 
interesul pentru PNDR este mare. Noi am 
început întâlniri cu clienții încă din toamna 
lui 2014 și am văzut câteva zeci de 
proiecte cu mult înainte de a fi depuse la 
AFIR. În momentul în care clientul crede în 
proiectul respectiv, vine la bancă, se 
asigură de susținerea afacerii sale și atunci 
avem mai multe motive să fim optimiști. În 
ceea ce privește calitatea strict adminis-
trativă sau procedurală a proiectelor, 
așteptăm și noi rezultatele primei sesiuni 
de depunere a proiectelor. Din punctul de 
vedere al băncii, recomandarea ar fi să 
vină cât mai repede cu proiectul la bancă. 
Este foarte important ca acel proiect să 
reziste din punct de vedere financiar și 
unui scenariu în care sumele nerambursa-
bile nu sunt aprobate. Unele proiecte 
generează suficient profit pentru a putea 
susține un credit acordat strict pe bază 
comercială. Dar, desigur, în scenariul în 
care este aprobată finanțarea neramburs-
abilă, acest lucru care nu poate decât să 
ne bucure, automat cash flow-ul benefi-
ciarului și al activității sale va fi mult 
îmbunătățit. Îndemnăm clienții să-și 
aleagă cu grijă consultanții. Ca întotdeau-
na, spun că proiectele de investiții sunt un 
sport de echipă care implică patru mari 
jucători: beneficiarii, autoritățile care au 
responsabilitatea de a gestiona banii 
publici, consultanții, cei care acordă sprijin 
în depunerea aplicației respective la 
autorități și asigură exact calitatea de care 

discutăm și băncile, care pot sprijini    
financiar și pot acorda toate cele necesare 
pentru susținerea financiară, dat fiind că 
este nevoie de așa ceva în implementarea 
oricărui proiect de investiții. 

EurActiv.ro: Care sunt problemele   
generale constatate în implementarea 
proiectelor și pe baza acestora ce sfaturi 
aveți pentru beneficiari? 
Valentin Boldeiu: Pentru că suntem la un 
nou început, primul element de succes în 
implementare la care mă gândesc, care 
poate fi aplicat de beneficiari, este  
respectarea programului de activități ale 
proiectului. Principalele probleme au fost: 
amânările repetate în implementare; 
întârzierea implementării, generată de 
beneficiari. De exemplu, au existat cazuri 
de proiecte care prevedeau o simplă 
achiziție de utilaje, a căror implementate  
a durat chiar și 24 de luni. Atât timp cât 
proiectul are la dispoziție finanțarea 
necesară derulării, însemnând fonduri 
nerambursabile dar și întreaga paletă de 
credite pusă la dispoziție de bancă, acesta 
trebuie să își urmeze pașii de                        
implementare exact așa cum au fost ei 
stabiliți.
       Un proiect bine scris pe hârtie și depus 
nu trebuie să sufere întârzieri în                 
implementare. Dacă este realist și          
beneficiază de sprijinul financiar al 
autorităților, care trebuie să își asume la 
rândul lor respectarea termenelor de 
plată, proiectul nu trebuie să întâmpine 
dificultăți.
       Avem de-a face cu un domeniu care 
necesită foarte multă rigoare. Mulți susțin 
că este vorba de birocrație, însă este 
necesar să respecți un set de reguli și 
documente, mai ales când vorbim de 
fonduri publice și de reglementări 
europene, a precizat Boldeiu. 

șValentin BOLDEIU – Structured Finance Team 
Leader EU Funds Financing, UniCredit Bank

Valentin Boldeiu s-a specializat în proiecte de 

consultanță pentru atragerea de fonduri europene, 

pre-aderare și post-aderare. De asemenea, a 

acordat consultanță managerială și financiară, a 

proiectat sisteme de costuri și strategii de eficien-

tizare, dar și strategii de dezvoltare pe termen lung 

pentru companii din sectorul privat (2001-2007). A 

debutat ca economist în cadrul Băncii Naționale a 

României (1997-2000). Deține un MBA la Ajou 

University (Coreea de Sud, 2000).

Petre CONSTANTIN, SC Agropet SRL și 
        Valentin BOLDEIU, UniCredit Bank
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Cine sunt benefi-
ciarii? Exemple de 
proiecte rurale 
finanțate de UE

 Doi beneficiari de fonduri prin                  
Programul Național de Dezvoltare Rurală 
2007 - 2013 și-au prezentat proiectele și 
au împărtășit din experiența finanțărilor în 
cadrul conferinței „Oportunități de 
finanțare pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, PNDR 2014 – 2020”.
      Petre Constantin, proprietarul firmei SC 
Agropet SRL, a prezentat proiectul     
„Modernizarea parcului de mașini agricole 
și extindere căpșunărie”, finanțat în anul 
2009, cu aproximativ 800.000 de lei, prin 
Măsura 121 a „vechiului” PNDR. A 
achiziționat prin proiect utilaje agricole 
performante și diferite instalații necesare 
dezvoltării plantației de căpșuni.
      Acesta a spus că principala problemă cu 
care s-a confruntat, în derularea proiectu-
lui, a fost finanțarea bancară și diferența 
de curs valutar euro/leu între momentul 
întocmirii proiectului și momentul de final, 
care a fost de aproximativ un leu. Practic, 
la achiziția combinei de 150.000 de euro, 
întreaga diferență de curs valutar a supor-
tat-o beneficiarul din buzunarul propriu. 
    Adăugând alte cheltuieli care au apărut 
pe parcursul proiectului, antreprenorul 
susține că, deși subvenția de la stat a fost, 
teoretic, de 75% din valoarea totală a 
proiectului, calculul final a arătat că 
aportul financiar a fost aproape inversat, 
aproximativ 60% din sumă provenind din 
sursele proprii. În ceea ce privește   
dezvoltarea afacerii, acesta explică că 
lucrează pe o plantație în câmp deschis 
pentru a asigura calitatea maximă a 
produselor, fără să apleze la un solar, cu 
toate că, în acest caz, producția ar putea fi 
de două sau chiar de trei ori mai mare,  în 
detrimentul calității. Livrarea se face în 
Brăila și în județele învecinate, inclusiv la 
supermarket-uri care le expun, la                
solicitarea lui Petre Constantin, „așa cum 
se vând în piață”, fără ambalaje speciale, 
ceea ce asigură succesul vânzărilor.
  Alți beneficiari care au vorbit despre 
experiența proprie au fost reprezentanții 
firmei Agroserv Borcea SRL.

Plantația de căpșuni a �rmei SC Agropet SRL, bene�ciară a fondurilor UE, prin PNDR 2009

     Compania a construit, printr-o finanțare 
PNDR, un siloz cu o capacitate de 14.000 
de tone, valoarea finanțării nerambursa-
bile ajungând la circa 1,3 milioane de euro.
  Proiectul a fost aprobat în 2012 și 
finalizat în aproximativ un an și jumătate. 
„Ne-am încadrat în toate termenele, am 
colaborat excelent cu furnizorii din 
Germania, precum și cu constructorii, pe 
plan local”, a declarat pentru EurActiv.ro, 
proprietarul firmei SC Agroserv Borcea, 
Rică Stoian. Proiectul a presupus o 
contribuție proprie de peste 1.3 milioane 
de euro. Pentru a acoperi cheltuielile, a 
fost necesară contractarea unui credit 
bancar pentru întreaga valoare a proiectu-
lui, de 2.6 milioane euro. 
       Deși firma mai colaborase în trecut cu 
banca, creditul a fost obținut destul 

de greu. Oferta finală a fost pentru o linie 
de tip revolving, aceasta după ce au avut 
loc mai multe discuții la bănci diferite, 
problema ridicată de funcționarii bancari 
fiind că firma este prea mică în comparație 
cu dimensiunea sumei solicitate: „Precum 
o muscă ce vrea să prindă un elefant”, a 
relatat cu amuzament Rică Stoian, după 
trei ani de la implementarea proiectului.
      În mod asemănător situației descrisă de 
proprietarul căpșunăriei SC Agropet SRL, 
reprezentanții firmei de producție de 
cereale au subliniat că, deși finanțarea 
nerambursabilă ar fi asigurat teoretic 50% 
din valoarea proiectului, cheltuielile neeli-
gibile s-au acumulat pe parcurs, astfel că, 
până în final, firma a trebuit să contribuie 
cu aproximativ 400.000 de euro în plus 
față de contribuția estimată inițial. 

Utilaj agricol SC Agroserv Borcea SRL, bene�ciari de fonduri UE, prin PNDR 2012
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Sfat util: Atenție la capcana 
autorizării codurilor CAEN

  Unul dintre subiectele intens discutate la          
conferința organizată de EurActiv.ro, în data de 9 
octombrie 2015, se referă la condițiile impuse 
celor care solicită finanțare pentru firme nou 
înființate, în cadrul componentelor pentru   
activități non-agricole. 
   Carmen Boteanu, director general adjunct în 
cadrul Autorității de Management a Programului 
Național de Dezvoltare Rurală, MADR a explicat 
că în multe cazuri, proiectele depuse în acest an 
au interpretat greșit autorizarea codurilor CAEN.  
     „Cei care și-au creat firme noi, când a  înregis-
trat firma, au autorizat și codurile CAEN pentru 
care voiau să solicite finanțare. Din punctul 
nostru de vedere, proiectul nu este eligibil 
fiindcă autorizarea presupune că deja beneficia-
rul deține toate mijloacele necesare desfășurării 
activității. Ori, aceste mijloace ar trebui să le 
obțină prin proiect”, atrage atenția Carmen 
Boteanu. 
   „Autorizarea reprezintă un proces distinct. 
Dacă dai declarație pe propria răspundere că tu 
îndeplinești condițiile, automat devii neeligibil. 
Codul CAEN trebuie să fie în statut dar nu trebuie 
autorizat înainte de depunere”, a mai explicat 
aceasta. 
      Carmen Boteanu a mai vorbit și despre     
activitățile pe care beneficiarul se angajează să le 
realizeze, prin planul de afaceri, care trebuie 
obligatoriu duse la bun sfârșit.

FIȘA PROIECTULUI
SC AGROSERV BORCEA SRL
Finanțare: Măsura 123, Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi forestiere
Valoare totală eligibilă: 2.670.000 EUR 
Valoare finanțare nerambursabilă: 1.335.511 
EUR
Data începerii proiectului: mai 2012 
Data finalizării proiectului: octombrie 2013 
Descrierea proiectului: Construirea și dotarea 
tehnică a unui siloz pentru depozitarea 
culturilor de cereale. Capacitate siloz: 14.000 
de tone. 1.650.000 euro au costat materialele 
de construcție. 
Este compus din 6 celule de 2.000 de tone, 2 
celule tampon de 365 tone, un uscător cu 
capacitate 15 tone/oră cu GPL, alte 5 celule de 
250 tone și o hală de 1.000 tone. 
Proiectul s-a finalizat cu trei luni mai devreme 
față de termenul inițial.
Creditul bancar a fost unul de tip revolving, pe 
toată valoarea eligibilă a proiectului.

FIȘA PROIECTULUI
SC Agropet SRL
Finanțare: Măsura 121, Modernizarea 
exploatațiilor agricole
Valoare totală eligibilă: 1.196.433 RON
Valoare finanțare nerambursabilă: 787.954 
RON
Data începerii proiectului: iunie 2009 
Data finalizării proiectului: decembrie 2009
Descrierea proiectului: Modernizarea fermei 
vegetale în suprafață totală de 234,15 ha, prin 
achiziția unor utilaje agricole performante și 
extinderea suprafeței cultivate cu căpșuni. 
Pentru modernizarea căpșunăriei: achiziție folie 
de protecție și furtune irigare. Achiziția de 
utilaje performante, de productivitate ridicată 
și fiabilitate crescută: o combină de recoltat 
cereale, culegător mixt de porumb și floarea 
soarelui, tractor de 141 CP, o semănătoare 
păioase, o semănătoare prășitoare cu fertiliza-
tor, două instalații de irigat cu tamburi, o grapă 
cu discuri, o mașină tocat resturi vegetale.

Carmen Mihaela BOTEANU – Director general adjunct al 
Autorității de Management pentru PNDR

Carmen Mihaela Boteanu este director general adjunct al Autorității de 
Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală din cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), având o experiență de 
peste 10 ani în domeniul finanțărilor europene. Carmen Boteanu 
coordonează Programul Național de Dezvoltare Rurală din anul 2012, având 
atribuții atât în implementarea PNDR 2007 - 2013, cât și în elaborarea             
și negocierea PNDR 2014 - 2020. Carmen Mihaela Boteanu a absolvit 
Academia de Studii Economice București, deține două masterate în dreptul 
afacerilor și management politic, precum și un doctorat în management.

Proiectele dezvoltate de SC Agropet SRL și SC 
       Agroserv Borcea SRL, realizate prin PNDR

Carmen BOTEANU
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ:
- 12 vorbitori (înalți reprezentanți ai 
autorităților publice: secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii, directori 
PNDR și AFIR, consilierul pe agricultură al 
Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, 
reprezentanți ai beneficiarilor, precum și 
experți din cadrul sistemului bancar și 
consultanți specialiști în fonduri); 
- Peste 150 de participanți; 
- 5 parteneri; 
- Conferința a fost desfășurată în două 
limbi: română și engleză, fiind asigurată 
traducerea simultană; 
- Transmisie LIVE Text pe EurActiv.ro și 
înregistrare video; 
- Campanie de bannere online pe 
EurActiv.ro și HotNews.ro; 
- Campanii pe rețele sociale: Facebook; 
- Articol multimedia complex în aplicația 
Storify.

       EurActiv.ro a organizat, pe 9 octom-
brie, o conferință specializată care a adus 
la aceeași masă autoritățile publice care 
gestionează PNDR, reprezentanți ai  
băncilor care susțin proiectul prin credi-
tarea potențialilor beneficiari, consultanți 
și aplicanți care și-au prezentat atât 
proiectele de succes, cât și obstacolele 
întâmpinate și modalitățile prin care le-au 
depășit.
      Responsabili din cadrul Ministerului 
Agriculturii au prezentat detalii despre 
cum poate fi accesat un miliard de euro 
încă disponibil în 2015 prin mai multe linii 
de finanțare ale Programului Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR). 
         Cei prezenți au beneficiat și de exper-
tiza similară a altor state membre UE, prin 
intermediul unei echipe olandeze formate 
din reprezentanți ai Ambasadei Regatului 
Țărilor de Jos la București și ai Camerei de 
Comerț și Industrie Româno-Olandeză.

      Participanții au avut posibilitatea să 
transmită, în etapa de înscriere, întrebări 
pentru vorbitori și au primit răspunsuri în 
cadrul sesiunilor interactive. Numărul 
foarte mare de cereri de înscriere primite 
din partea beneficiarilor a demonstrat 
relvanța subiectului și a ilustrat nevoia de 
a desfășura evenimente similare în plan 
local.
         Conferința a fost dezvoltată ca parte 
a eforturile EurActiv.ro de creștere a 
conștientizării publicului român în privința 
noilor oportunități din domeniul agricultu-
rii. În același registru se înscrie și cel mai 
nou proiect internațional desfășurat de 
Rețeaua EurActiv, How the reformed CAP 
supports sustainable food supply,  
environmental protection, innovation and 
growth, în care EurActiv.ro este partener, 
unde organizatorii urmăresc informarea 
cetățenilor Uniunii Europene în ceea ce 
privește Politica Agricolă Comună (PAC).

Conferința „Oportunități de finanțare pentru agricultură și dezvoltare rurală,
                                                   PNDR 2014 – 2020, București, 9 octombrie 2015


