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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).



 Îmbunătățirea coordonării între fondurile din 
cadrul strategic comun
în vederea îndeplinirii obiectivelor Europa 2020,

printr-un regulament comun pentru  fondurile 
EU, armonizarea anumitor norme și prevederi;

printr-un Cadru Strategic Comun (CSC) pentru aceste 
fonduri UE care să ajute coordonarea la nivel comunitar;

și prin Contracte de Parteneriat (CP), asistând 
coordonarea la nivel național.

Un nou cadru pentru asistarea funcționării fără probleme 
și e�ciente a tuturor programelor de dezvoltare rurală,

     prin „condiționalități ex-ante " (condiții necesare pentru 
     utilizarea e�cientă a sprijinului UE);

     și prin asigurarea unei rezerve de performanță destinată 
     �ecărui program în vederea recompensării progresului 
     satisfăcător raportat la obiectivele selectate.

Îmbunătățirea programării strategice, 

     prin obiective cuanti�cate stabilite în raport cu priorități 
     comunitare clare pentru politica de dezvoltare rurală, 
     corelate cu obiectivele Europa 2020; și

     printr-o relație mai �exibilă între măsuri, combinații de 
     măsuri și obiective/priorități.

Posibilitatea de concepere a unor subprograme tematice,
pentru a aborda mai detaliat nevoile unor tipuri speciale 
de zone (de ex. zonele montane) sau ale unor grupuri 
speciale (de ex. fermieri tineri) din cadrul unui program 
național sau regional.

Un meniu de măsuri simpli�cat, cu îmbunătățirea 
vizibilității, domeniului de aplicare și condițiilor și oferind 
mai multe posibilități în domenii precum transferul de 
cunoștințe, gestionarea riscului și diferite forme de 
cooperare (de ex. comercială, în domeniul mediului).

Potențial crescut de dezvoltare locală, cu un set de 
instrumente de inițiere pentru Leader, posibilitatea de a 
combina diferite fonduri în vederea unei strategii integrate 
de dezvoltare locală și prevederi clare pentru crearea 
capacității.

Susținerea Parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) „Productivitatea și durabilitatea agriculturii”,
pentru a contribui la construirea unei punți între cercetarea 
modernă și agricultura practică în vederea obținerii unui 
sector agricol mai puternic și mai durabil.

O abordare consolidată a interconectării, cu o rețea 
generală („Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală”) și 
două rețele de specialitate („Rețeaua de Experți pentru 
Evaluare” și noua „Rețea a Parteneriatului European 
pentru Inovare”).
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Elemente noi
din propunerea Comisiei privind  sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).



Evoluţia politicii UE de dezvoltare rurală

Stabilirea corectă a priorităţilor  

Îndeplinirea priorităţilor: abordare generală

Atenţie specială acordată cazurilor speciale 

Cum să rămâi Leader 

Intensi�carea interconectării și promovarea inovării 

Anexă: Propuneri juridice privind FEADR în orizontul 2014-2020 
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).



Evoluţia politicii 
UE de dezvoltare 
rurală

Domeniul vast de aplicare a politicii de dezvoltare rurală creează o varietate 
de bene�cii socio-economice și de mediu.

 1  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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De-a lungul anilor, obiectivele Politicii Agricole 
Comune (PAC) a UE și-au menținut o bază stabilă 
formată din tratatele UE, însă au fost interpretate în 
moduri care au ajuns să re�ecte contextul și nevoile 
societății a�ate în continuă schimbare. În plus, 
reformele succesive au determinat modi�cări ale 
instrumentelor folosite. Inițial, elementele politicii de 
dezvoltare rurală au fost încorporate în PAC. O politică 
de dezvoltare rurală a UE, separată și speci�că, a intrat 
în vigoare în 2000, moment în care PAC a fost 
reorganizată în doi piloni. 

Primul pilon al PAC se referă la plățile directe și măsurile 
privind piețele, iar al doilea pilon PAC se referă la 
măsurile multianuale de dezvoltare rurală. Cei doi 
piloni ai PAC sunt complementari, iar politica UE de 
dezvoltare rurală funcționează în acest context.

Evoluția politicii de dezvoltare rurală de la începutul 
său a contribuit la dezvoltarea și adaptarea acesteia 
astfel încât să re�ecte prioritățile esențiale ale UE. 
Accentul pe care îl pune asupra investițiilor pentru 
obținerea succesului a permis multor agricultori să 
învețe tehnici noi, să modernizeze facilități și să 
efectueze restructurări esențiale, crescând astfel 
avantajul competitiv. 

În plus, prevederile substanțiale privind asigurarea unei 
stări bune a mediului determină o  orientare către 
provocările reprezentate de biodiversitate, emisiile de 
gaze cu efect de seră, calitatea solului și apei și 
conservarea peisajelor. Politica de dezvoltare rurală a 
luat în considerare, de asemenea, necesitatea de a 
susține crearea diferitelor tipuri de locuri de muncă și 
furnizarea serviciilor de bază în mediul rural. Acestea 
contribuie la promovarea calității vieții, recunoscută 
drept un factor important pentru susținerea 
prosperității comunităților rurale.

Aceste contribuții pozitive ale politicii aduc o diferență 
reală în mediul rural din Europa, însă rămân în 
continuare provocări considerabile în materie de 
dezvoltare. Aceste preocupări trebuie abordate cu 
fermitate în cazul în care Europa rurală urmează să se 
integreze în creșterea „inteligentă”, „ecologică” și 
„favorabilă incluziunii” promovată de strategia Europa 
20201 a UE.

Una dintre principalele provocări se referă la sectorul 
agricol din UE care se a�ă în continuare sub o presiune 
imensă. De exemplu, aspecte legate de amenințări 
precum volatilitatea preţurilor au nevoie de răspunsuri 
solide, pentru a ajuta agricultura UE să se menţină pe 
pieţele globale competitive şi să rămână unul dintre 
punctele centrale de sprijin ale siguranţei alimentare 
pe termen lung, în UE.

În acelaşi timp, deşi ameninţările la adresa mediului nu 
mai sunt atât de frecvente în multe cazuri, pentru 
majoritatea cazurilor, situaţia nu s-a schimbat încă 
radical. Prin urmare, este necesară în continuare 
alocarea unor resurse considerabile pentru ca în zonele 
rurale câştigurile economice să capete o dimensiune 
ecologică solidă. Trebuie să ne pese și mai mult de 
patrimoniul nostru natural şi să combatem dezvoltarea 
schimbării climatice şi impactul acesteia.

În sfârşit, progresul înregistrat deja în ceea ce priveşte 
stabilirea condiţiilor esenţiale pentru un trai de succes 
în mediul rural trebuie susţinut. Introducerea accesului 
la internet în bandă largă şi în�ințarea unor servicii 
sociale de bază sunt doar două exemple din 
nenumăratele sarcini ce trebuie îndeplinite astfel încât 
grupuri prioritare precum tineri, familii şi 
întreprinzători să aibă o alternativă viabilă şi 
atrăgătoare la viaţa în oraşe şi metropole.

Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).



Figure 1: EU rural development policy linkages4

Noi propuneri de politică

 

Figure 1: Corelările politicii de dezvoltare rurală a UE
3

 ©
 T

im
 H

u
d

so
n

3

Europa rurală are un potenţial considerabil de a deveni
un loc atrăgător şi plăcut în care să trăieşti,

să munceşti şi pe care să îl vizitezi.

2  http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_en.pdf
3  Fondurile UE prezentate în �gura 1 cuprind: Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR), Fondul Social European (FSE), 
    Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)
4  http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/�n_fwk1420/�n_fwk1420_en.cfm

Ţinând seama de nevoile, provocările şi oportunităţile 
care există în continuare în zonele rurale ale statelor 
membre, Comisia Europeană a elaborat propuneri 
pentru funcţionarea politicii de dezvoltare rurală în 
perioada 2014 - 2020. Procesul elaborării acestei noi 
politici UE de dezvoltare rurală a fost susţinut printr-o 
dezbatere publică majoră privind viitorul PAC. 

În comunicarea sa „PAC în perspectiva anului 2020”, 
Comisia Europeană a prezentat trei opţiuni de politică 
generale pentru viitorul PAC. Au fost realizate mai 
multe analize paralele privind opţiunile pe care s-ar 
putea baza procesul de elaborare a politicilor. Acest 
lucru a fost urmat de o consultare cu factorii interesaţi 
şi alte instituţii.

Noile propuneri de reformare a PAC după 2013 au fost 
lansate ulterior în octombrie 2011. Propunerile au 

cuprins un proiect de regulament2 privind sprijinul 
acordat pentru dezvoltare rurală din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Această 
nouă propunere FEADR este întemeiată pe PAC privind 
politica de dezvoltare rurală şi este aliniată 
îndeaproape cu strategia Europa 2020 pentru creştere. 

Pentru a se concentra asupra obiectivelor Europa 2020, 
este prevăzută o integrare mai puternică între politicile 
UE din zonele rurale. Noile acorduri vor coordona rolul 
politicii de dezvoltare rurală împreună cu alte 
instrumente de �nanţare UE pentru a obţine e�cienţe şi 
sinergii la nivelul cadrului politic al UE. 

Figura 1 prezintă corelările existente între pilonii PAC şi 
alte fonduri UE. Mai multe informaţii privind noul cadru 
legislativ sunt prezentate în secţiunea următoare, iar o 
anexă la această publicaţie prezintă un rezumat al 
noilor propuneri juridice care se aplică pentru perioada 
2014-2020 a FEADR.
 

În prezentarea cadrului �nanciar multianual4 pentru 
2014-2020 se menționează că �nanţarea pentru 
politica de dezvoltare rurală trebuie menţinută la 
nivelurile actuale, respectiv 14,6 miliarde Euro pe an 
pentru întreaga perioadă de programare 2014-2020. 
Finanţările viitoare vor asigura  aplicarea în continuare 
a politicii de dezvoltare rurală printr-o abordare nouă 
care să ţină seama de schimbările ce au loc în jurul ei. 

Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Regulament-umbrelă pentru fonduri structurale

Cadrul strategic comun (CSC)

Politica agricolă comună (PAC)

Pilonul I; FEGA
Măsuri privind piața
Plăți directe

Politica de 
dezvoltare rurală: 
FEADR

Alte fonduri CSC
(FEDR, FSE, Fondul 
de coeziune,  FEPAM)



Stabilirea corectă 
a priorităților
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Dezvoltările tehnologice inovatoare pot ajuta întreprinderile rurale să 
concureze și să abordeze provocările de mediu.

Agricultura europeană trebuie să �e un factor de stimulare a strategiei 
Europa 2020 în mediul rural.

Pentru a asigura un raport bun calitate/preț pentru 
contribuabilul UE, politica de dezvoltare rurală trebuie 
să aibă o misiune clară. Această misiune este în 
concordanță cu obiectivele PAC în ansamblul său, 
precum și cu obiectivele strategiei Europa 2020, care 
explică motivul pentru care și modul în care 
dezvoltarea economică viitoare din UE ar trebui să �e 
inteligentă (bazată pe cunoaștere și inovare), ecologică 
(în concordanță cu nevoile pe termen lung ale planetei) 
şi favorabilă incluziunii (cu efecte bene�ce pentru 
întreaga societate). Europa 2020 rea�rmă, de 
asemenea, obiectivele la care s-a angajat UE, precum 
reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră cu 
cel puţin 20 % faţă de nivelul din 1990 până în anul 
2020.

În conformitate cu UE 2020 şi cu obiectivele generale 
PAC, principala misiune a politicii de dezvoltare rurală a 
UE în perioada 2014 – 2020 poate � enunţată în funcţie 
de trei obiective strategice pe termen lung care 
contribuie la:
•  Competitivitatea agriculturii;
•  Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi
    combaterea schimbărilor climatice; precum şi
•  O dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale.

Aceste ambiţii sunt similare celor care conturează în 
prezent politica de dezvoltare rurală. Pentru 
gestionarea utilizării politicii de dezvoltare rurală prin 
programele de dezvoltare rurală (PDR) după 2013, 
obiectivele generale pe termen lung prezentate mai 
sus vor � numite „priorităţi PDR”. Priorităţile PDR vor 
avea „domenii de intervenţie” corespunzătoare. 

Priorităţile şi domeniile de intervenţie PDR vor asigura 
baza pentru introducerea sprijinului acordat din FEADR 
zonelor rurale UE. De asemenea, vor � folosite pentru 
stabilirea obiectivelor PDR cuanti�cate ce vor � 
convenite de către Comisie și �ecare autoritate de 
management PDR. 

Important este că temele: „încurajarea inovării”; 
„contribuția la reducerea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea” și „acordarea unei atenții sporite 
mediului” sunt considerate obiective comune pentru 
toate prioritățile și domeniile de intervenție PDR. Acest 
lucru înseamnă că deși aceste teme intersectoriale pot 
avea legături deosebit de puternice cu anumite 
priorități PDR, toate acestea trebuie abordate adecvat 
în �ecare privință a PDR 2014-2020.

Tabelul 1 prezintă un rezumat al noilor priorități 
propuse pentru politica de dezvoltare rurală și 
domeniile de intervenție conexe. De asemenea, este 
inclusă o expunere succintă a motivelor pentru care 
sunt relevante diferite aspecte de politică. Toate aceste 
priorități FEADR și domenii de intervenție  propuse vor 
� coordonate atent cu alte fonduri UE de susținere a 
zonelor rurale.

Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).



Prioritatea PDR: : Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură 
și zonele rurale.

  
Domenii de intervenție:

• Încurajarea inovării și a bazei de cunoștințe 
în zonele rurale.

Consolidarea legăturilor între cercetare și 
inovare în agricultură și silvicultură. 

Încurajarea învățării pe parcursul vieții şi a 
formării profesionale în agricultură şi silvicultură.

• 

• 

Domenii de intervenție:

• Facilitarea restructurării exploatațiilor agricole 
care se confruntă cu probleme structurale 
majore (în special a celor cu un grad redus de 
participare pe piaţă sau a celor orientate către 
piaţă şi active în anumite sectoare, sau a 
exploatațiilor ce necesită diversi�care agricolă).

Facilitarea unei structuri echilibrate a grupelor 
de vârstă în sectorul agricol.

• 

De ce?

Cunoştinţele, competenţele şi inovarea reprezintă fundamentul indispensabil al dezvoltării durabile. 
Zonele rurale au deseori nevoie de ajutor în această privinţă (de exemplu, doar 20 % dintre fermierii din 
UE au bene�ciat de un program o�cial de formare în agricultură), iar distanțele între cercetători, fermieri 
sau silvicultori trebuie limitate.

Diferite forţe reprezintă ameninţări pentru veniturile fermierilor şi prin urmare fermierii care lucrează cu o 
varietate de modele agricole ar trebui să urmărească să devină mai competitivi. În anumite cazuri este 
necesară continuarea restructurării. Dat �ind faptul că doar şase la sută dintre administratorii fermelor au 
vârsta sub 35 de ani, trebuie încurajaţi mai mulţi tineri să îşi dedice energia şi ideile sectorului agricol.

Prioritatea PDR: Creşterea competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi a viabilităţii 
exploatațiilor agricole.

  

De ce?

Priorități și domenii de intervenție  PDR propuse 
pentru 2014-2020
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).



Prioritatea PDR: Promovarea organizării lanţului alimentar şi gestionării riscului în agricultură.

Prioritatea PDR: Reconstituirea, conservarea și ameliorarea ecosistemelor care depind de agricultură 
și silvicultură.
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Domenii de intervenție:

Integrarea mai bună a producătorilor primari 
în lanțul alimentar prin sisteme de calitate, 
promovare pe piețele locale și în lanțurile 
de furnizare scurte, în grupuri de producători 
și organizații interprofesionale. 

Susținerea gestionării riscului în exploatațiile 
agricole.

Domenii de intervenție:

Refacerea şi conservarea biodiversităţii 
(inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele 
sistemelor agricole de mare valoare naturală) 
și a stării peisajelor europene. 

Îmbunătățirea gestionării apei.

Îmbunătăţirea gestionării solului.

Poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente poate � relativ slabă, iar fermierii pot bene�cia de 
o mai bună organizare pentru a-și îmbunătăți oportunitățile de obținere a veniturilor. O cale în această 
privință ar � piețele locale și lanțurile scurte de aprovizionare. Instrumentele de gestionare a riscului sunt 
necesare pentru a ajuta fermierii să facă față mai bine incertitudinilor create de probleme legate de vreme, 
bolile animalelor și volatilitatea pieței.

De ce?

Presiunile asupra mediului sunt, în continuare, foarte răspândite. De exemplu, doar 17 % din habitatele UE şi 
11 % dintre ecosisteme sunt considerate a se a�a într-o stare „favorabilă”, în unele ape (în ciuda 
progresului înregistrat în altele) există surplus de nutrienţi, iar 45 % dintre solurile UE au probleme de calitate. 
Aceste probleme trebuie remediate, iar contribuţiile pozitive pe care agricultura şi silvicultura le au asupra 
mediului ar trebui consolidate.

De ce?

Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).



                                                      

Prioritatea PDR: Promovarea e�cienței utilizării resurselor și susținerii trecerii la o economie 
rezistentă la schimbările climatice și cu emisii de carbon scăzute în agricultură, sectorul 
alimentar și silvicultură.

  

Prioritatea PDR: Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și dezvoltării economice 
în zonele rurale.
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Domenii de intervenție:

Creşterea e�cienţei în ceea ce priveşte utilizarea 
apei în agricultură.

Creşterea e�cienţei în ceea ce priveşte utilizarea 
energiei în agricultură şi prelucrarea alimentelor.

Facilitarea furnizării şi utilizării surselor 
regenerabile de energie, produse secundare, 
deşeuri, reziduuri şi alte materii prime 
nealimentare pentru bioeconomie.

Reducerea emisiilor de protoxid de azot şi 
metan din agricultură.

Încurajarea stocării carbonului în agricultură şi silvicultură.

Domenii de intervenție:

Facilitarea diversi�cării, creării unor întreprinderi 
mici noi şi creării locurilor de muncă.

Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Creşterea accesului la tehnologiile informației 
şi comunicării (TIC), precum și a utilizării și 
calității acestora în zonele rurale.

În toate sectoarele economice, creşterea „inteligentă” şi „ecologică” trebuie să acorde o atenţie sporită 
resurselor insu�ciente. Agricultura trebuie să folosească energia şi apa într-o manieră mai e�cientă 
(exploatațiile agricole consumă aproximativ 24 % din cantitatea de apă captată în UE), reducând, în acelaşi 
timp, emisiile de gaze cu efect de seră şi stocând carbonul. Sectorul agricol şi alte sectoare rurale pot furniza 
materii prime esenţiale care să �e utilizate în bioeconomie.

De ce?

Aproximativ 14 % din populația din regiunile predominant rurale din UE suferă de rate ale ocupării forței 
de muncă mai mici de jumătate din media UE și există zone în care PIB-ul pe cap de locuitor este scăzut. 
Pot � adoptate multe măsuri pentru a contribui la crearea unor locuri de muncă mai variate și de calitate 
mai bună și a unui nivel îmbunătățit de dezvoltare locală generală, inclusiv prin TIC.

De ce?

Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).



                                                      

Îndeplinirea priorităților: 
abordare generală 

Figura 2: Politica de dezvoltare rurală într-un nou cadru

Coordonarea politicii la nivelul UE

8

Stabilirea priorităților în mod corect oferă un punct de 
plecare bun, însă atât și nimic mai mult. Pentru a 
respecta promisiunile făcute și a asigura un raport bun 
calitate/preț, structura și abordarea de bază a politicii 
de dezvoltare rurală trebuie să �e mai solide decât 
oricând.

O parte a rețetei unei îndepliniri e�ciente a priorităților 
se referă la coordonarea cu alte politici UE. Astfel, 
politica de dezvoltare rurală trebuie aplicată la același 
nivel cu alte politici dacă UE dorește să îndeplinească 
obiectivele Europa 2020. Pentru asigurarea acestei 
coordonări a fost propus un mecanism juridic nou ce 
poartă denumirea de „Cadrul Strategic Comun” (CSC).

Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Strategia Europa 2020
Cadrul Strategic Comun (CSC)

care cuprinde FEADR, FEDR, FSE. Fondul de Coeziune și FEPAM și re�ectă UE 2020 prin obiective tematice
comune ce vor � abordate prin măsuri esențiale pentru �ecare fond

Contract de parteneriat
documentul național ce prezintă utilizarea avută în vedere la 

nivel național pentru îndeplinirea obiectivelor UE 2020

Politica de dezvoltare 
rurală: FEADR

Alte fonduri CSC
(FEDR, FSE, FC, FEPAM)

Inovare, mediu și schimbare climatică ca obiective intersectoriale

Program(e) de dezvoltare rurală

Încurajarea transferului 
de cunoștințe și inovării 

în agricultură, silvicultură 
și zonele rurale

Creșterea competitivității 
tuturor tipurilor de 

agricultură și a viabilității 
exploatațiilor agricole

Promovarea 
organizării 

lanțului alimentar 
și gestionării riscului 

în agricultură

Promovarea e�cienței 
utilizării resurselor și 
susținerii trecerii la o 

economie rezistentă la 
schimbările climatice 
și cu emisii de carbon 
scăzute în agricultură, 

sectorul alimentar 
și silvicultură

Reconstituirea, 
conservarea și 

ameliorarea 
ecosistemelor 

care depind de 
agricultură și 

silvicultură

Promovarea incluziunii 
sociale, reducerii 

sărăciei și dezvoltării 
economice în 
zonele rurale
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Zonele urbane sunt piețe importante și centre de servicii pentru 
întreprinderile rurale, iar zonele rurale din Europa  sunt populare în 
rândul populației urbane.

Noua abordare CSC reprezintă un pas important către coordonarea fondurilor 
UE în zonele rurale.



Propuneri de implementare a PDR

Măsurile PDR 
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Programele de dezvoltare rurală (PDR) au adus 
bene�cii în trecut, iar programe similare vor continua să 
�e punctul central al implementării politicii de 
dezvoltare rurală. Conținutul PDR va � in�uențat de 
CSC și contractele de parteneriat. Așa cum se întâmplă 
și în prezent, anumite PDR vor acoperi anumite țări, în 
timp ce altele anumite regiuni.

Cele mai importante elemente ale întocmirii PDR vor �:
• Efectuarea unei analize privind punctele forte, 
punctele slabe, oportunitățile și amenințările (SWOT) în 
legătură cu zona care face obiectul programului;
• Stabilirea unor obiective cuantificate raportat 
la noile priorități PDR și domeniile de intervenție 
conexe, folosind indicatorii țintă uniformi din Cadrul 
Comun de Monitorizare și Evaluare (CCME). Indicatorii 

PDR trebuie să ia în considerare lecțiile extrase din 
experiențele din cadrul implementării pilonului 2 al 
PAC. Indicatorii și datele principale trebuie să �e corecți 
și su�cient de generali pentru a indica aspecte 
semni�cative ale dezvoltării rurale, dar și su�cient de 
speci�ci pentru a măsura clar diferența pe care o aduc 
acțiunile PDR în legătură cu in�uenţa unui multitudini 
de factori externi;
• Explicarea modului în care, pentru fiecare 
prioritate, temele intersectoriale ale inovării, mediului, 
atenuării schimbării climatice şi adaptării la aceasta vor 
� luate în considerare în mod corespunzător; şi
• Alegerea combinaţiilor de măsuri pentru 
abordarea temelor intersectoriale şi îndeplinirea 
obiectivelor.

Ca şi mai sus, măsurile pentru implementarea PDR sunt 
prevăzute în legislaţia UE. Trebuie subliniat faptul că 
noile măsuri PDR sunt de�nite în principal în funcţie de 
tipurile de asistență şi de bene�ciar şi nu în funcţie de 
priorităţi (de ex. asistență pentru investiţii sau asistență 
pentru plăţile legate de suprafaţă, bene�ciar fermier 
sau bene�ciar întreprindere etc.).  

Propunerile Comisiei pentru măsurile politicii de 
dezvoltare rurală pentru perioada de după 2013 sunt 
un amestec atent de vechi şi nou. Ele preiau măsurile 
care s-au dovedit valoroase în prezent şi le actualizează. 
Rezultatul îşi propune să determine o funcţionare mai 
e�cientă a acestor măsuri modernizate şi o re�ectare 
mai bună, prin acestea, a priorităților politicii de 
dezvoltare rurală şi a temelor intersectoriale  legate de 
inovare, atenuarea schimbării climatice şi atenţia 
sporită acordată mediului. De asemenea, apar şi unele 
măsuri cu totul noi. 

Numărul măsurilor prezentate pentru PDR 2014-2020 
este mai mic decât meniul actual de măsuri 2007-2013. 

Acest lucru nu trebuie confundat, însă, cu lipsa de 
conținut. În nenumărate cazuri, măsurile individuale 
din perioada actuală sunt enunțate împreună pentru ca 
statele membre să poată alege implementarea 
adaptată nevoilor lor. Acest meniu nou oferă o gamă 
foarte solidă de instrumente pentru a face față 
diferitelor provocări cu care se confruntă zonele rurale.

Figura 3 prezintă măsurile propuse ale politicii de 
dezvoltare rurală. Este inclusă o indicație privind 
măsurile care sunt în special relevante pentru �ecare 
dintre prioritățile Uniunii pentru dezvoltare rurală. Cu 
toate acestea, trebuie subliniat cu tărie faptul că nicio 
măsură nu este „speci�că unei anumite priorități ". 
Stabilirea măsurilor ce vor � folosite în scopul 
îndeplinirii unei anumite priorități va � la latitudinea 
statelor membre/regiunilor. Unele măsuri, în special, 
sunt în mod evident relevante pentru mai multe 
priorități ale Uniunii. Descrierile noilor măsuri FEADR 
propuse pot � consultate pe site-ul internet al Rețelei 
Europene pentru Dezvoltare Rurală, la 
http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_en.cfm



Figura 3: Lista măsurilor – cu indicarea pur orientativă a relevanței pentru prioritățile politicii de dezvoltare rurală. 
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Combinațiile între măsurile FEADR pot � folosite pentru
promovarea mai multor produse rurale, 

de calitate mai bună, cum ar � produsele ecologice.

Se va pune un accent mult mai puternic asupra utilizării 
acestor măsuri noi împreună. Este clar că multe sau 
chiar majoritatea priorităților și obiectivelor nu pot � 
îndeplinite prin utilizarea unei singure măsuri. Prin 
urmare, statele membre și regiunile ar trebui să 
prevadă în viitor o logică clară de intervenţie care să 
ilustreze modul în care măsurile vor conlucra.

Sistemul de programare va lua în considerare faptul că 
o anumită măsură poate să contribuie la mai multe 
priorități în același timp. Alte inovații pentru 
următoarea generație a PDR cuprind posibilitatea 
instituirii unor „subprograme” care să abordeze 
anumite grupuri, domenii sau obiective (a se vedea mai 
jos mai multe informații privind propunerile pentru 
subprogram).

Transfer de
cunoștințe
și inovare

Competitivitate
/ viabilitatea 

exploatațiilor 
agricole

Reconstituirea,
conservarea și

ameliorarea
ecosistemelor

E�ciența 
resurselor / 

consum scăzut 
de carbon / climă

Incluziune socială
 / reducerea sărăciei
/ dezv. economică

Organizarea 
lanțului alimentar 

/ gestionarea 
riscului

De ex.:

Acțiuni pentru 
transferul de 
cunoștințe și 
pentru informare

Investiții în noile 
tehnologii 
forestiere și în 
domeniul 
prelucrării și 
comercializării 
produselor 
forestiere

…

De ex.:

Planuri de calitate 
pentru produse 
agricole  și produse  
alimentare
 
Plăți direcționate 
către zonele care se 
confruntă cu 
constrângeri 
naturale sau alte 
constrângeri 
speci�ce

 …

De ex.:

Refacerea măsurilor 
de producție 
agricolă / prevenire
 
Prevenirea  afectării 
pădurilor și 
reconstituirea 
pădurilor afectate
 
În�ințarea 
grupurilor de 
producători
Bunăstarea 
animalelor
 
Gestionarea riscului 
(asigurări pentru 
recolte, animale și 
plante; Fonduri 
mutuale; 
Instrumente de 
stabilizare a 
veniturilor)

 …

De ex.:

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și  
îmbunătățirea viabilității pădurilor
 
Despădurire și crearea unor păduri noi
 
Stabilirea unor sisteme agro-forestiere
 
Investiții ce îmbunătățesc  �exibilitatea și 
valoarea ecologică a ecosistemelor forestiere 

Agricultură-mediu-climă
 
Agricultură ecologică
 
Plăți în conformitate cu Natura 2000 și 
Directiva cadru privind apa
 
Servicii pentru pădure-mediu și climă și 
conservarea pădurilor

 …

Servicii de consiliere, administrarea fermelor și servicii  de înlocuire în munca de fermă
 Investiții în active �zice

 Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor
 Cooperare 

 LEADER

De ex.:

Servicii de bază în 
zonele rurale și 
reînnoirea satelor
 
LEADER

…
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Obiectivele generale pentru �ecare PDR vor � expresia obiectivelor programului respectiv, 
pe parcursul duratei acestuia. Este indicată stabilirea unor etape de referinţă pe parcurs 
(obiective imediate) pentru a veri�ca dacă totul se mişcă în direcţia potrivită şi cu viteza 
potrivită.
Prin urmare, într-un cadru nou privind performanţa, vor � convenite etape de referinţă 
formale pentru toate PDR în legătură cu unele dintre obiectivele generale stabilite de comun 
acord între Comisie şi statele membre. În cazul în care aceste etape de referinţă nu sunt 
parcurse, Comisia va face recomandări pentru remedierea situaţiei. 

Pentru etapele de referinţă care au fost parcurse, pot � eliberate mai multe alocări din FEADR 
într-o fază ulterioară, din bugetul de „rezervă de performanță” pentru dezvoltarea rurală a 
unui stat membru (care cuprinde cinci la sută din bugetul FEADR total). Aceste fonduri de 
rezervă de performanţă vor � disponibile pentru susţinerea măsurilor suplimentare de 
dezvoltare rurală în cadrul priorităţilor pentru care au fost parcurse etapele de referinţă.
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Autorităţile de management pentru PDR trebuie să aibă competenţa 
de implementare a tuturor normelor privind operaţiunile FEADR.

Noile proiecte de norme privind implementarea 
politicii de dezvoltare rurală cuprind recunoaşterea 
explicită a faptului că PDR funcţionează cel mai bine 
dacă au fost întrunite anumite condiţii prealabile. 
Acestea poartă denumirea de „condiţionalităţi ex-ante”.

Multe condiţionalităţi ex ante sunt aspecte de bun 
simţ. De exemplu, statele membre şi regiunile trebuie 
să se asigure că dispun de personal su�cient şi sisteme 
informatice de calitate adecvată pentru lansarea 

programelor. De asemenea, trebuie să aibă agenţii de 
plăţi acreditate care să asigure faptul că obiectivele de 
absorbție a fondurilor sunt realizabile. 

În cazul în care aceste condiţii importante nu sunt 
îndeplinite până la o anumită dată, Comisia va stabili 
demersurile ce trebuie efectuate împreună cu statul 
membru sau regiunea în cauză. Ulterior pot urma 
măsuri mai drastice, dacă este cazul.



Atenţie specială acordată 
cazurilor speciale
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Asistenţa FEADR poate � adaptată astfel încât să re�ecte în mod corespunzător 
nevoile speciale de dezvoltare ale anumitor grupuri ţintă, precum exploataţiile agricole montane.

Flexibilitatea va continua să �e o caracteristică 
esenţială pentru toate PDR. Acest lucru va asigura că 
politica de dezvoltare rurală a UE îşi menţine 
capacitatea de a răspunde unor nevoi variate ale 
zonelor rurale din toate colțurile UE.

Pe lângă structura standard bazată pe programe, 
statelor membre și regiunilor li se va oferi, de 
asemenea, ocazia de a acorda asistență specială 
anumitor grupuri, domenii sau obiective, dacă doresc. 
Noul proiect de regulament FEADR stabilește că 
trebuie să se acorde o atenție specială în următoarele 
privințe:
• Fermierii tineri sunt garanții viitorului 
agriculturii și aduc energie și idei noi, esențiale pentru 
sector. Cu toate acestea, se confruntă cu diverse 
di�cultăți, în special din punct de vedere al accesului la 
terenuri și credite. Atracțiile stilului de viață din orașe şi 
metropole pot descuraja tinerii să înceapă o carieră în 
mediul rural. Doar șase la sută dintre fermierii UE au 
vârsta sub 35 de ani,  iar cifra este în scădere.
• Exploatațiile agricole mici au deseori o 
contribuție specială la 
diversitatea produselor, 
conservarea habitatului (de ex. 
datorită numărului ridicat de 
haturi) și viața socială pentru 
comunitățile rurale. Cu toate 
acestea, în anumite zone din UE, 
acestea se confruntă cu 
provocări diferite într-o oarecare 
măsură de cele cu care se 
confruntă exploataţiile agricole 
mai mari. 

• Zonele montane oferă, în multe cazuri, 
produse distincte și ecosisteme esențiale și 
atrăgătoare. Cu toate acestea, se poate întâmpla 
deseori să se confrunte cu provocări speci�ce privind 
clima și distanța față de centrele populate.
• Lanțurile scurte de aprovizionare pot aduce 
bene�cii economice, ecologice și sociale (prin 
asigurarea unei cote mai mari de valoare adăugată 
pentru fermieri, reducerea amprentei de carbon a 
distribuției alimentelor, și prin faptul că permit 
contactul față în față între producători și cumpărători). 
Reducerea distanței de la poarta fermei la masa 
cetățenilor ar � utilă, dar uneori sunt necesare eforturi 
considerabile pentru lansarea unor alternative viabile 
la lanțurile de aprovizionare mai lungi care sunt bine 
stabilite.
• În sfârșit, în unele părți ale UE există anumite 
sectoare agricole ce trebuie restructurate și care au un 
impact semni�cativ asupra unei anumite zone rurale.



Subprograme şi intensităţi mai mari ale ajutorului 
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Statele membre şi regiunile vor avea ocazia de a elabora subprograme de dezvoltare rurală care 
acordă o atenţie specială nevoilor oricăror teme menţionate în proiectul de regulament. 

Subprogramele vor funcţiona în cadrul structurii principale a PDR. Fiecare subprogram va 
cuprinde:
• O analiză specifică a punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a 
ameninţărilor (SWOT) în legătură cu tema respectivă (SWOT); şi
• Obiectivele specifice ce trebuie realizate şi o selecţie relevantă de măsuri.

În cadrul subprogramelor, măsurile de investiţie folosite în favoarea exploataţiilor agricole mici 
și a lanțurilor scurte de aprovizionare vor atrage un procent maxim mai ridicat al cheltuielilor 
publice raportat la cheltuielile totale în legătură cu măsurile (în limbaj tehnic: 10 puncte 
procentuale suplimentare de intensitate a ajutorului). 
În cadrul măsurii de susţinere a investițiilor în active �zice, în cazul fermierilor tineri şi al zonelor 
montane vor � oferite procente maxime mai ridicate de intensitate a ajutorului.



Creșterea capacității  

Cum să rămâi Leader
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Metodologiile Leader au obținut deja
rezultate productive și sprijină un spectru larg al societății rurale

De-a lungul anilor, metoda Leader s-a dovedit un 
instrument e�cient pentru atribuirea puterii „oamenilor 
de pe teren” în vederea examinării provocărilor cu care 
se confruntă și a oportunităților care apar pentru ei, 
aducerii propriilor idei ca răspuns și transformării 
acestora în realitate. Lecțiile valoroase extrase din 
programul derulat în perioada actuală 2007-2013 vor � 
aplicate pentru a evidenția mai bine bene�ciile 
speci�ce ale metodei Leader după 2013 și, de 
asemenea, pentru a contribui la creșterea gradului de 
participare.
Vor � efectuate mai multe ajustări pentru ca Leader să 
�e în continuare �del tradițiilor sale și pentru a 
soluționa anumite probleme organizatorice. Exemplele 
cuprind:
• Clarificarea faptului că Leader trebuie să vină 
în sprijinul obiectivelor politicii de dezvoltare rurală în 
spiritul inovării și nu să �e limitat de reguli aplicabile 
unor măsuri prede�nite.
• Limitarea la 49 % a drepturilor de vot ale 
sectorului public și oricărui grup de interese unic în 
cadrul procesului decizional privind o strategie de 
dezvoltare locală (SDL).

Pentru a-și îndeplini misiunea, metoda Leader trebuie 
să �e cât se poate de accesibilă pentru orice persoană 
cu un nivel minim de angajament și spirit inovator. Însă 
pentru utilizarea e�cientă a metodei Leader, este 
necesară expertiză, iar unele grupuri potențiale pot 
avea mai puțină expertiză decât altele.  

Prin urmare, după 2013 se va pune un accent mai 
puternic și mai explicit asupra creării capacității 
necesare în vederea maximizării impactului pozitiv al 
Leader. FEADR va � disponibil pentru a acoperi o fază 
pregătitoare, iar în această perioadă Grupurile de 
Acțiune Locală (GAL) îşi pot consolida baza de 
cunoştinţe şi competenţe în vederea aplicării ulterioare 
a SDL.

Ca măsură specială pentru GAL potenţiale care nu au 
fost implicate în programul Leader în perioada 
2007-2013, va � introdus un nou „Set de iniţiere în 
cadrul programului Leader” care va � adaptat nevoilor 
speci�ce ale unui anumit teritoriu. GAL potenţiale care 
folosesc setul vor bene�cia de sprijin pentru crearea 
capacităţii şi vor putea, de asemenea, să experimenteze 
folosind proiecte pilot de mică amploare. Dacă 
parteneriatele locale folosesc setul de iniţiere pentru a 
testa metodele Leader pentru o anumită perioadă şi 
stabilesc că nu sunt potrivite pentru ele, nu vor avea 
obligaţia de a implementa SDL.



Coordonarea cu alte 
fonduri 
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Zonele litorale ale Europei bene�ciază deja de coordonare 
între Grupurile de acțiune locală Leader și Pescuit.

Metoda Leader a atras interesul factorilor implicaţi din 
FEDR şi FSE. FEPAM susţine deja propriile tipuri de 
metodologie SDL. Există posibilităţi considerabile 
pentru a asigura că parteneriatele locale sunt libere să 
folosească aceste fonduri UE într-o manieră coordo-
nată.

După 2013, atunci când comisia de selecţie pentru o 
SDL stabileşte că va � necesară folosirea unui număr 
mai mare de fonduri UE, aceasta va � liberă să 
desemneze un „fond principal” dacă doreşte astfel. În 
acest caz, costurile administrative ale strategiei, activi-
tățile de animare și interconectare vor � �nanțate doar 
din fondul principal. Toate celelalte sume vor � ridicate 
din fondul aferent �ecărui caz în parte.



Activități de interconectare 
(networking)

Inovare

Intensi�carea 
interconectării și 
promovarea inovării
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Mai multe fonduri UE asigură sprijin pentru zonele 
rurale, în special Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime (FEPAM).
Este indicată identi�carea caracteristicilor comune ale 
acestor fonduri şi legiferarea lor împreună într-un 

singur document juridic, armonizând şi simpli�când 
normele acolo unde este posibil şi adecvat. Acest tip de 
regulament comun va constitui piatra de temelie 
pentru celelalte instrumente contractuale concepute 
pentru îmbunătăţirea coordonării între politici (a se 
vedea mai jos). 

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală îşi va 
menţine identitatea distinctă. Aspecte speci�ce ale 
funcționării politicii vor intra sub incidența unui 
regulament care se aplică doar politicii de dezvoltare 
rurală, iar prevederile comune în domeniul �nanciar și 
al gestiunii vor � cuprinse într-un alt regulament care se 
aplică întregului PAC.

Un instrument esențial pentru a ajuta instrumentele de 
�nanțare UE să conlucreze după 2013 va � CSC. Rolul 
acestuia este de a acoperi FEADR, FEDR, FSE, CF și 
FEPAM. Rolul principal al CSC va � să ajute diferite 
fonduri implicate să se completeze reciproc. În special, 
va clari�ca modul în care acestea pot conlucra pentru 
îndeplinirea priorităților Europa 2020 de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, traduse 
în obiective și priorități tematice mai detaliate.

De asemenea, sistemele CSC vor consolida asigurarea 
unei cooperări „teritoriale” (transectoriale) între fonduri. 
Acest lucru va � util pentru aspectele legate de 
dezvoltare, precum întărirea legăturilor între mediul 
rural și cel urban.

Un aspect foarte important constă în faptul că CSC va � 
su�cient de detaliat pentru a aduce îmbunătățiri reale 
în ceea ce privește coordonarea între fonduri, însă și 
su�cient de �exibil pentru a permite �ecărei politici la 
care se referă să își îndeplinească misiunea proprie. Va 
înlocui Orientările strategice ale UE care se aplică în 
prezent politicii de dezvoltare rurală.

Contractele de parteneriat vor da un caracter formal 
abordărilor coordonării politicilor la nivel național. 
Contractele de parteneriat vor reprezenta următoarea 
secțiune a punții dintre provocările de la nivelul UE, pe 
de o parte, și cele de la nivel național, regional și local, 

pe de altă parte. În cazul unei politici de dezvoltare 
rurală, aceste contracte de parteneriat vor înlocui 
planurile strategice naționale actuale. 

Contractele de parteneriat vor � convenite pentru 
�ecare stat membru și vor acoperi aceleași fonduri UE 
ca și CSC. Conținutul contractului va prevedea modul în 
care statul membru va folosi și coordona fondurile CSC 
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Europa 
2020 (în coordonare cu programul național de reformă 
al statului membru).

Prin urmare, contractele de parteneriat vor asigura în 
orice stat membru o imagine generală utilă asupra 
caracteristicilor principale ale tuturor programelor UE 
pentru statul membru respectiv care fac obiectul CSC, 
inclusiv indicații �nanciare orientative pentru �ecare 
fond UE, precum și principalele rezultate preconizate 
pentru �ecare fond. Cu toate acestea, contractele de 
parteneriat vor lăsa anumite procese importante la 
nivelul programelor individuale (de ex. stabilirea 
obiectivelor cuanti�cate obligatorii, după cum se 
menționează mai jos).

Îmbunătăţirea calităţii alimentelor UE este un exemplu
 obişnuit al bene�ciilor pe care le pot aduce 

ideile inovatoare în domeniul dezvoltării rurale.

Prin acțiuni de interconectare, schimburi de informații și 
creare a capacității, REDR și RRN contribuie la 

conectarea Europei rurale.

Lansată în 2008, Rețeaua Europeană de Dezvoltare 
Rurală (REDR) și rețelele rurale naționale ale statelor 
membre (RRN) au avut contribuții importante la 
îndeplinirea politicii de dezvoltare rurală. 

Lucrând în strânsă colaborare, rețelele și-au dovedit  
potențialul de a juca o serie de roluri utile în privința 
adăugării valorii și îmbunătățirii calității PDR și 
îndeplinirii acestora. Au contribuit la creșterea 
consecvenței în programare și 
au determinat schimburi 
regulate de informații și practici 
între actorii PDR. De asemenea, 
au fost utile în cadrul activității 
esențiale de creare a capacității 
prin susținerea metodelor 
Leader, iar existența lor a 
contribuit la elaborarea unor 
analize comune ce oferă 
perspective avantajoase la 
nivelul UE și la nivel național.

Experiențele pozitive în 
interconectare au fost 
demonstrate, de asemenea, de 
activitățile Rețelei Europene de 
Evaluare. S-a înregistrat un 
progres semni�cativ în ceea ce privește creșterea 
e�cienței practicilor de evaluare a PDR prin CCME, iar 
relevanța acestor activități urmează să �e consolidată 
în perioada 2014-2020.

Prin urmare, metodele de interconectare vor juca în 
continuare un rol esenţial pentru dezvoltarea zonelor 
rurale. Metodele de interconectare vor � exploatate în 
viitor pentru creșterea angajării factorilor implicaţi în 
guvernarea politicii de dezvoltare rurală şi împărtășirea 
expertizei şi, desigur, răspândirea inovării.

Inovarea de diferite tipuri poate � motorul progresului. 
Obiectivele cuprinse în strategia UE privind creşterea 
Europa 2020 subliniază importanţa ca toate zonele 

Europei (rurale şi urbane) să 
exploateze acest motor al 
inovării în mod egal. 
Produsele, serviciile, 
tehnologiile, procesele şi 
formele de organizare noi 
(printre altele) pot creşte 
pro�turile unei exploataţii 
agricole sau ale altor 
întreprinderi rurale, pot să 
acorde o importanţă sporită 
mediului şi să consolideze 
textura socială  a mediului 
rural.

În perioada actuală 
2007-2013,  pot � folosite   

   diferite măsuri de dezvoltare 
rurală în serviciul inovării. Acest aspect va deveni şi mai 
accentuat după 2013, iar măsurile privind transferul de 
cunoştinţe, serviciile de consiliere, investiţiile în active 
�zice sau cooperarea vor � în mod particular relevante 
(ca şi metoda Leader).

Dincolo de aceste posibilităţi din cadrul măsurilor 
individuale şi al metodei Leader, politica de dezvoltare 
rurală va � un instrument care va stimula apariția unor 
noi modele de gândire creatoare.
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Întreprinderile rurale mici vor continua să �e o prioritate 
pentru asistența din FEADR în cele 27 de state membre.

În prezent este dezvoltat un Parteneriat European pentru Inovare (PEI) „Productivitatea şi 
durabilitatea agriculturii” care îşi propune să coreleze politicile existente şi să promoveze 
cooperarea în rândul partenerilor în vederea exploatării potenţialului de înregistrare a unor 
progrese inovatoare. În acest scop, PEI trebuie să construiască punţi între cercetarea şi tehnologia 
modernă şi practicieni, şi să sporească gradul de conștientizare a nevoii de a investi în inovaţie. În 
acest mod, PEI va contribui la facilitarea creării unui sector agricol e�cient din punct de vedere al 
utilizării resurselor, productiv şi cu emisii scăzute care să lucreze în armonie cu resursele naturale de 
care depinde.
În cadrul acestui PEI, grupurile operaţionale (formate din fermieri, cercetători, consultanţi, 
întreprinderi şi ONG-uri din sectorul agroalimentar) vor utiliza măsurile de �nanţare a dezvoltării 
rurale pentru a se organiza şi a gestiona proiecte inovatoare, ale căror rezultate vor � publicate.

Pe baza experienţelor REDR, va � instituită o Reţea PEI care va funcţiona ca mediator ce va spori 
comunicarea între ştiinţă şi practică, promovând cooperarea. Aceasta va susține activitatea 
grupurilor operaţionale prin seminarii, baze de date şi funcţii de helpdesk; va stimula discuţiile 
între părţile interesate raportând în legătură cu cercetările relevante, promovând bunele practici în 
domeniul proiectelor inovatoare şi organizând conferinţe şi ateliere.

Pentru a încuraja inovarea, politica de dezvoltare rurală 
va oferi anual un număr limitat de premii în bani acelor 
proiecte care exempli�că situații de cooperare locală 
inovatoare, la care participă parteneri din cel puţin 
două state membre.

Premiile pot reprezenta un interes deosebit pentru 
persoanele sau întreprinderile care nu pot să recurgă la 
fonduri din PDR, deşi candidaţii pot � implicaţi şi 
într-un astfel de program.

O ultimă categorie a inovării care va � menţionată este 
utilizarea creatoare a instrumentelor �nanciare, 
precum fonduri de garantare, fonduri de împrumuturi 
şi fonduri pentru capitalul de risc. Toate acestea joacă 
un anumit rol, împreună cu granturile directe 
tradiţionale, în susținerea asigurării capitalului de care 
exploatațiile agricole și alte întreprinderi rurale, în 
special întreprinderile mici, au nevoie pentru a se 
dezvolta.

Vor � întocmite norme mai clare ce vor contribui la 
direcţionarea politicii de dezvoltare rurală după 2013 şi 
la demonstrarea modului în care aceasta poate să 
susţină utilizarea unor astfel de instrumente. Noile 
norme vor � concepute astfel încât să elimine 
numeroasele piedici existente de multă vreme în calea 
utilizării acestor instrumente.



Anexă: Propuneri juridice privind 
FEADR în orizontul 2014-2020
Trei propuneri juridice distincte ale Comisiei Europene sunt relevante pentru FEADR. Conținutul de bază al acestor 
propuneri este prezentat succint în tabelul de mai jos, iar mai multe informaţii privind noile regulamente 
sunt descrise în continuare:

Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
 De�niții

Obiective și priorități 

Conținutul programului 

Proceduri

Măsuri

Asistența tehnică și interconectarea

Premiul pentru cooperare locală inovatoare în zonele rurale 
Parteneriatul european pentru inovare privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii 

Dispoziţii �nale 

Regulament privind fondurile CSC
De�niţii 

Principii privind contribuţia Uniunii la fondurile CSC 
Abordare strategică

Programare (dispoziţii generale, dezvoltarea locală plasată 
sub responsabilitatea comunităţii şi instrumente �nanciare 
Monitorizarea şi evaluarea 

Asistenţa tehnică

Regulamentul orizontal privind PAC
Dispoziţii generale privind fondurile agricole (inclusiv 
Agenţiile de plăţi şi alte organisme)  

Sistemul de consiliere agricolă 

Gestionarea �nanciară a fondurilor

Sisteme de control şi penalităţi

Ecocondiționalitate

Dispoziții comune (inclusiv comunicare, raport și evaluare) 

Contribuţia �nanciară (contribuţia din partea fondurilor 
CSC, eligibilitatea cheltuielilor şi caracterul durabil)

Gestiune şi control 

Gestiunea �nanciară, veri�carea şi închiderea conturilor 
şi corecţiile �nanciare, dezangajarea 

Gestionare, control şi publicitate 

Monitorizare şi evaluare 

Cuantumuri şi rate de sprijin (Anexa I)

Criterii bio�zice pentru delimitarea zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale (Anexa II) 

Lista indicativă a măsurilor şi operaţiunilor cu relevanţă 
deosebită pentru subprogramele tematice (Anexa III)

Condiţii ex ante (Anexa IV)

Lista indicativă a măsurilor importante pentru una sau 
mai multe priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală (Anexa V)
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Egalitatea de şanse va continua să �e o caracteristică a politicii de dezvoltare rurală a UE.

Propunere de regulament al Parlamentului 
European  și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 

Acesta este actul de bază care prevede normele 
speci�ce privind FEADR pentru programarea 
dezvoltării rurale. 

Pentru mai multe detalii, a se vedea: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-p
roposals/com627/627_en.pdf

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind �nanţarea, 
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole 
comune.  

Aşa-numitul Regulament orizontal privind PAC prevede 
normele de gestiune �nanciară pentru cele două 
fonduri PAC, respectiv Fondul European de Garantare 
Agricolă (FEGA) care �nanțează măsurile privind piețele 

și plățile directe, și FEADR care �nanțează asistența 
acordată dezvoltării rurale. Pe lângă dispoziţiile 
referitoare la �nanţare, regulamentul orizontal îmbină 
norme privind ecocondiţionalitatea, sistemele de 
consiliere agricolă, monitorizarea şi evaluarea PAC.    

Pentru mai multe detalii, a se vedea: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-p
roposals/com628/628_en.pdf

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziţii comune privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 
Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European 
pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, care fac obiectul 
Cadrului Strategic Comun şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 
Fondul de Coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006.

Regulamentul  privind fondurile CSC  stabileşte un set 
comun de norme de bază ce reglementează toate 
instrumentele structurale, inclusiv FEADR. Aceste 
dispoziţii se referă la principiile generale de asistenţă, 
precum parteneriatul, guvernanţa pe mai multe 
niveluri, egalitatea între femei şi bărbaţi, caracterul 
durabil şi respectarea legislaţiei UE şi naţionale. De 
asemenea, propunerea conţine elemente comune 

privind plani�carea strategică şi programarea, inclusiv 
o listă de obiective tematice comune derivate din 
strategia Europa 2020, dispoziţii privind Cadrul 
Strategic Comun (CSC) la nivelul Uniunii şi contractele 
de parteneriat care urmează să se încheie cu �ecare stat 
membru. 
Include prevederi privind condiţionalităţile şi analiza 
performanţei, dar şi modalităţile de monitorizare, 
raportare şi evaluare. Se stabilesc, de asemenea, 
dispoziţii comune privind punerea în aplicare a 
fondului Cadrului Strategic Comun în ceea ce priveşte 
normele de eligibilitate, şi sunt de�nite modalităţi 
speci�ce pentru instrumentele �nanciare şi 
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunităţii. Unele modalităţi de gestiune şi control 
sunt, de asemenea, comune tuturor fondurilor CSC.

Pentru mai multe detalii, a se vedea: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/doco�c/
o�cial/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/gen
eral/general_proposal_en.pdf
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