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REZUMAT 

 

 

Materialul științific identifică și interpretează sinergic cadrul strategic și programatic specific 

fondurilor structurale, situația absorbției fondurilor europene și indicatorii economici și sociali 

specifici regiunii analizate. Abordarea vizată de prezentul material științific este una inovativă 

prin prisma faptului că procedează la inventarierea tuturor fondurilor europene absorbite la 

nivelul județului Tulcea, demers care a presupus procesarea și interpretarea informațiilor regăsite 

la nivelul fiecărui program de finanțare. Materialul tratează un instrument nou, atât pentru actorii 

interesați ai dezvoltării, cât și pentru perioada de programare 2014 – 2020, și anume investițiile 

teritoriale integrate, generând un patrimoniu informațional de maxim interes pentru beneficiarii 

de fonduri europene, pentru autoritățile de management  și pentru instituțiile publice centrale sau 

locale. 

Capitolul 1 tratează elementele conceptuale specifice dezvoltării rurale în termeni de 

caracteristici și evoluție. Spațiul rural, dezvoltarea rurală, factorii care influențează dezvoltarea 

rurală sau dezvoltarea durabilă sunt concepte dezvoltate în cadrul capitolului 1.  A fost evidențiat 

faptul că aceste concepte sunt dinamice, în sensul în care au suferit o serie de modificări de-a 

lungul timpului, modificări dictate în special de modalitatea în care interacționează factorii de 

producție, de globalizare, de factorii politici, economici sau de progres tehnologic. Dezvoltarea 

rurală a migrat dintr-un context în care agricultura deținea un rol semnificativ către unul în care 

sursele dezvoltării derivă din complementaritatea mediului rural cu cel urban, precum și din 

unicitatea mediului rural. 

Capitolul 1 prezintă, într-o manieră extinsă, în termeni de caracteristici, dinamică și evoluție, 

politicile europene care afectează în mod direct sau indirect dezvoltarea și diversificarea rurală. 

Politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună sau Politica de Mediu sunt politici care și-au pus 

amprenta în cadrul procesului de dezvoltare și diversificare rurală. Politica de Coeziune are ca 

principal obiectiv reducerea deficitelor de dezvoltare și reprezintă principalul instrument de 

investiții la nivel european. Politica Agricolă Comună se identifică semnificativ cu problematica 

mediului rural, aceasta reprezentând una dintre cele mai vechi politici europene. Aplicabilitatea 

Politicii Agricole Comune vizează intervențiile de piață (pilonul 1), creșterea competitivității 

agriculturii și dezvoltarea mediului rural. Politica de Mediu are ca principal obiectiv protejarea 

mediului înconjurător, într-o manieră în care constrângerile generate de protejarea mediului 

înconjurător constituie oportunități de creștere economică. Extinderea semnificativă a Uniunii 

Europene către est a generat o reconfigurare a hărții intereselor la nivel european, politicile 



europene fiind cele care au preluat și internalizat toate aceste modificări, în special în cadrul 

perioadei de programare 2007 – 2013 și, ulterior, în cadrul perioadei de programare 2014 – 2020.  

Interacțiunea României cu principalele politici europene beneficiază de expunere în cadrul 

capitolului 1. Înființarea instituțiilor implicate în implementarea politicilor europene cu care 

România a interacționat, transpunerea principiilor în legislația specifică, dar și integrarea acestor 

politici în realitățile economice și sociale ale României au reprezentat adevărate provocări odată 

cu obținerea de către România a statutului de stat membru. Actorii interesați ai dezvoltării rurale 

au fost semnificativ afectați de acest proces, în special în cadrul perioadei de programare 2007 – 

2013, aceasta fiind prima perioadă de programare cu care România a luat contact în calitate de 

stat membru. 

Capitolul 2 tratează modalitatea de organizare strategică și programatică a perioadei de 

programare 2014 – 2020. Modalitatea în care este administrată perioada de programare 2014 – 

2020 este de natură să ofere o imagine clară cu privire la caracteristicile viitoare ale absorbției de 

fonduri europene structurale și de investiții. Principalul instrument de coordonare strategică la 

nivelul perioadei de programare 2014 – 2020 este reprezentat de Strategia Europa 2020. Aceasta 

integrează 5 obiective majore, o modalitate de calcul la nivel de indicatori care integrează 

specificitatea statutului de membru și o serie de inițiative adiacente. Generarea unui proces de 

creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (Comisia Europeană, 2010) 

reprezintă principalele caracteristici urmărite de Strategia Europa 2020. Analiza indicatorilor ce 

constituie parte integrantă a Strategiei Europa 2020 găsește România deficitară la capitolul piața 

muncii, educație sau cercetare dezvoltare, acestea reprezentând domenii în care România se 

regăsește sub țintele stabilite la nivelul Strategiei Europa 2020, în timp ce la capitolele energie 

regenerabilă sau emisia de gaze cu efect de seră, România se află peste nivelul țintelor stabilite la 

nivelul strategiei anterior amintite. 

În cadrul capitolului 2 se procedează la prezentarea abordării LEADER, aceasta reprezentând 

un răspuns al Comisiei Europene cu privire la punerea în valoare a specificității mediului rural. 

Abordarea LEADER vizează în mod direct problematica mediului rural, aceasta reprezentând un 

instrument integrat în arhitectura fondurilor europene structurale și de investiții, instrument 

perfect adaptat la situația și caracteristicile mediului rural. Nevoia existenței unei strategii de 

dezvoltare locală, o abordare decizională care pune în prim plan actorii locali, existența 

imperativă a unui parteneriat, dar și acțiunea asupra unui teritoriu clar definit reprezintă 

caracteristici care fac din abordarea LEADER un instrument de o importanță semnificativă 

pentru actorii interesați ai dezvoltării rurale, stând astfel  la baza înființării grupurilor de acțiune 



locală care acum sunt principalele entități responsabile pentru abordarea dezvoltării rurale într-o 

manieră integrată. 

Caracteristicile perioadei de programare 2014 – 2020 fac obiectul capitolul 2, acestea fiind 

prezentate prin prisma instrumentelor pe care perioada de programare 2014 – 2020 le utilizează 

în procesul de implementare al programelor operaționale la nivel de stat membru. Unul dintre 

instrumentele la care facem referire este Acordul de Parteneriat, acesta reprezentând o expresie a 

sinergiei dintre interesele Comisiei Europene și cele ale statului membru. Acordul de Parteneriat 

integrează toate elementele imperativ necesare implementării perioadei de programare 2014 – 

2020 la nivel de stat membru, fiind prima oară când se folosește un astfel de instrument. 

Programele operaționale, alocările financiare pe programe operaționale, nevoile abordate la nivel 

de stat membru, dar și arhitectura instituțională utilizată pentru implementarea perioadei de 

programare 2014 – 2020 reprezintă elemente ce constituie parte integrantă a Acordului de 

Parteneriat. Capitolul 2 prezintă o altă specificitate a perioadei de programare 2014 – 2020, și 

anume condiționalitățile ex-ante. Condiționalitățile ex-ante au rolul de a asigura un cadru 

strategic de cheltuire a resurselor financiare specifice perioadei de programare 2014 – 2020. 

Acestea constituie parte integrantă a Politicii de Coeziune, obiectivul lor fiind de a asigura un 

cadru de cheltuire caracterizat de eficiență și eficacitate. Existența unei strategii care să vizeze 

prevenirea și gestionarea riscurilor, reducerea sărăciei sau îmbătrânirea activă reprezintă câteva 

dintre condiționalitățile ex-ante pe care România a trebuit să le îndeplinească, dintr-un număr 

total de 36 de astfel de condiționalități. Una dintre specificitățile perioadei de programare 2014 – 

2020 tratate în capitolul 2, se referă la obiectivele tematice. Experiența perioadei de programare 

2007 – 2013 a justificat nevoia unei abordări tematice la nivelul intervențiilor ce fac obiectul 

fondurilor structurale. România a integrat 11 obiective tematice în perioada de programare 2014 

– 2020, POR 2014 – 2020 și PNDR 2014 – 2020 fiind programele care beneficiază de cea mai 

mare expunere pe obiective tematice. Cadrul de performanță reprezintă un alt element specific 

perioadei de programare 2014 – 2020, expus în capitolul 2, acesta vizând atingerea unor ținte 

intermediare la nivelul fiecărui program operațional, condiționate de dezangajarea bugetară în 

situația în care acestea nu sunt atinse. În urma analizei caracteristicilor perioadei de programare 

2014 – 2020, putem observa că mediul rural este coerent integrat, existând premizele și 

instrumentele finanțării din fonduri europene a unui proces de dezvoltare și diversificare 

economică integrat. Mediul rural se regăsește integrat atât în programele operaționale ce derivă 

din Politica Agricolă Comună, precum și în cele ce fac obiectul Politicii de Coeziune. 

Arhitectura perioadei de programare 2014 - 2020 nu este una care să afecteze, din punct de 

vedere strategic și programatic, nevoile specifice mediului rural, ci dimpotrivă, acestea 



integrează aceste nevoi într-o manieră considerată a fi una coerentă și adaptată la realitățile 

actuale. 

Instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă unul dintre cele mai inovative 

instrumente integrate în arhitectura fondurilor europene structurale și de investiții aferente 

perioadei de programare 2014 – 2020, acesta fiind prezentat în cadrul capitolului 3. Elementele 

imperativ necesare organizării și funcționării unui ITI presupun existența unui teritoriu clar 

definit, a unei strategii de dezvoltare integrată, a unui mecanism de guvernanță, precum și a unui 

set de acțiuni integrate în axele prioritare aferente programelor operaționale. România a ales să 

integreze ITI în regiunea Delta Dunării, acesta fiind un teritoriu unic la nivel mondial. 

Instrumentul ITI beneficiază de o alocare de 1,11 miliarde de euro, alocare integrată în toate 

programele operaționale ce constituie parte integrantă a perioadei de programare 2014 – 2020. 

Instrumentul ITI Delta Dunării beneficiază de cea mai mare expunere pe fondurile europene ce 

constituie parte integrantă a politicilor europene la nivel european, dar și de o expunere 

semnificativă pe programele operaționale aferente perioadei de programare 2014 – 2020. Practic, 

ITI Delta Dunării este finanțat din toate programele operaționale ce se regăsesc la nivelul 

României, o astfel de expunere generează o nevoie diversă de expertiză în procesul de 

implementare, punând astfel presiune pe actorii interesați ai dezvoltării regiunii Delta Dunării. 

Cadrul strategic de implementare a instrumentului ITI Delta Dunării este considerat a fi unul 

generos, existând mai multe strategii relaționate direct cu instrumentul ITI Delta Dunării. Cu 

toate acestea, prezentul material de cercetare scoate în evidență o serie de discrepanțe între 

strategiile care aduc atingere instrumentului ITI Delta Dunării și alocările indicative de la nivelul 

programelor operaționale. De asemenea, stadiul actual al implementării ITI Delta Dunării nu 

respectă niciuna dintre strategiile ce fac obiectul ITI Delta Dunării în ceea ce privește numărul 

de proiecte propus a se realiza în vederea generării unui proces integrat de dezvoltare pentru 

regiunea Delta Dunării. În cadrul capitolului 3 a fost realizată o analiză a dinamicii 

implementării instrumentului ITI Delta Dunării la nivel de program operațional. Aceasta a scos 

în evidență o dinamică diferită de la un program operațional la altul, situație care viciază una 

dintre cele mai importante caracteristici de care instrumentul ITI beneficiază, și anume, 

caracterul integrat al investițiilor. 

Stadiul actual al absorbției de fonduri europene este prezentat în capitolul 4, demers care a 

presupus inventarierea întregului set de programe operaționale care au adus atingere 

problematicii mediului rural românesc. Analiza stadiului actual al absorbției a integrat 

caracteristici ale absorbției, precum numărul de proiecte realizate, tipurile de beneficiari 

implicați în generarea de absorbției, tipurile de investiții realizate, valoarea proiectelor realizate, 



dar și nivelul cheltuielilor decontate de Comisia Europeană. Capitolul 4 a abordat stadiul 

absorbției la nivel național, precum și la nivelul județului Tulcea. Programul SAPARD, program 

care se identifică în mod direct cu problematica mediului rural, a finanțat proiecte în valoare 

totală de 206.9901.434,20 euro prin intermediul a 4.818 proiecte la nivel național, din care 

județul Tulcea a beneficiat de 32.305.385,33 euro prin intermediul a 149 de proiecte. Programul 

SAPARD este considerat a fi un pionierat pentru actorii interesați ai mediului rural românesc, 

rolul acestuia fiind unul mai degrabă de familiarizare cu instituțiile și reglementările europene. 

Perioada de programare 2007 – 2013 este prima perioadă de programare gestionată de România 

în calitate de stat membru. Politica de Coeziune aferentă acestor perioade de programare a 

investit în România o sumă în valoare de 14.880.743.577,00 euro, reprezentând sume decontate 

efectiv de Comisia Europeană până la data de 31.07.2017. Județul Tulcea a beneficiat de o sumă 

în valoare absolută de 279.812.315,17 euro, reprezentând 1,49 % din întreaga anvelopă bugetară 

aferentă României din cadrul Politicii de Coeziune 2007 – 2013. POS Mediu, POR și POSCCE 

reprezintă programele care au alocate cele mai multe resurse financiare pentru județul Tulcea. 

Politica Agricolă Comună a finanțat semnificativ mediul rural românesc, aceasta fiind una dintre 

politicile europene dedicate exclusiv mediului rural. PNDR 2007 – 2013 a finanțat, în județul 

Tulcea, 1.962 de proiecte în valoare totală de 177.164.278,41 euro, acestea vizând creșterea 

competitivității agriculturii, dar și dezvoltarea și diversificarea economiei rurale. 

Politica de Coeziune 2014 – 2020 deține un nivel de importanță semnificativ pentru județul 

Tulcea, deoarece aceasta finanțează instrumentul ITI, instrument implementat în principal la 

nivelul județului Tulcea. Analiza Politicii de Coeziune 2014 – 2020 a scos în evidență întârzieri 

semnificative în procesul de implementare, situație care poate afecta în mod direct succesul 

instrumentului ITI Delta Dunării. Valoarea proiectelor specifice instrumentului ITI, finanțate din 

programele ce constituie parte integrantă a Politicii de Coeziune 2014 – 2020, este de 

63.643.654,90 euro, aceasta fiind finanțată din 3 programe operaționale, și anume POAT, POR și 

POIM. Au fost identificate programe operaționale care, la finalul anului 2017, nu înregistrau 

niciun proiect finanțat din fonduri europene structurale și de investiții, deși există bugete 

dedicate instrumentului ITI, implicit Deltei Dunării. Analiza realizată în cadrul capitolului 4 a 

relevat existența unor întârzieri semnificative în implementarea anumitor programe operaționale, 

situație care poate genera dezangajări bugetare în perioada imediat următoare. PNDR 2014 – 

2020 este considerat a fi unul dintre cele mai avansate programe din cadrul perioadei de 

programare 2014 – 2020, acesta finanțând, în județul Tulcea, proiecte în valoare de 

23.269.378,29 euro, vizând în principal instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploatațiilor 

agricole și diversificarea economiei rurale. 



Capitolul 4 evidențiază că simpla existență a fondurilor europene nu asigură o rată de 

absorbție semnificativă. Respectarea rigorilor instituționale și de administrare specifice, 

capacitatea de implementare de care beneficiarii dispun sau administrarea programelor 

operaționale sunt doar câteva dintre elementele care afectează în mod definitoriu absorbția de 

fonduri europene. Analiza situației absorbției realizată la nivelul județului Tulcea integrează atât 

fondurile de preaderare, cât și fondurile structurale. Performanțele județului Tulcea în ceea ce 

privește absorbția înregistrată sunt considerate a fi modeste dacă se ia în considerare anvelopa 

bugetară existentă. În acest sens, decizia de alocare pentru instrumentul ITI a unei sume de 1,11 

miliard euro este considerată a fi una curajoasă având în vedere performanțele județului Tulcea 

în ceea ce privește absorbția. Capitolul 4 justifică unul dintre principalele riscuri cu care 

instrumentul ITI se confruntă, și anume, incapacitatea de a utiliza întreaga sumă alocată datorită 

lipsei capacității instituționale și de administrare cu care beneficiarii din județul Tulcea se 

confruntă. Succesul instrumentului ITI este afectat inclusiv de dinamica de implementare diferită 

de la nivelul programelor operaționale, situație regăsită atât în cadrul perioadei de programare 

2007 – 2013, cât și în cazul actualei perioade de programare. 

Capitolul 5 ilustrează situația mediului rural românesc în comparație cu alte state membre și 

tratează principalii indicatori cu caracter economic și social ce caracterizează județul Tulcea, în 

general și Delta Dunării, în special. Demografia, mediul de afaceri, agricultura, turismul, 

infrastructura sau serviciile publice sunt doar câteva dintre elementele abordate în cadrul 

capitolul 5. Acestea au fost interpretate în condițiile avantajelor competitive de care Delta 

Dunării se bucură, fiind un teritoriu unic la nivel mondial. Delta Dunării se bucură de un 

patrimoniu etnic și cultural semnificativ, dar și de un număr semnificativ de specii de plante și 

animale. Delta Dunării beneficiază de o unicitate aparte recunoscută de UNESCO, dar și de 

documentele programatice ce s-au regăsit la nivelul perioadelor de programare gestionate de 

România în calitate de stat membru. Analizând caracteristicile mediului rural în comparație cu 

alte state membre, putem observa că interesul României pentru problematica mediului rural 

trebuie să fie unul semnificativ. România este statul membru care beneficiază de suprafețe 

predominant rurale consistente ca întindere, de o populație numeric semnificativă în cadrul 

acestor suprafețe plasând România printre statele fruntașe la nivel european în aceste privințe. În 

același timp, România beneficiază de una dintre cele mai mici rate ale PIB-ului/locuitor la 

nivelul zonelor predominant rurale românești, justificând ideea că aceste zone se regăsesc într-o 

situație caracterizată de contraste.  

Inventarierea indicatorilor cu caracter economic și social ce caracterizează situația județului 

Tulcea a relevat că structura administrativă a rămas aceiași din anul 1990, iar situația 



demografică este una care se confruntă cu un proces de reducere a populației pe fondul 

îmbătrânirii populației și a migrației care a crescut semnificativ după aderarea României la 

Uniunea Europeană. Piața muncii se regăsește astfel prinsă în capcana salariilor mici, astfel că, 

sectoarele economice care livrează cel mai mare număr de salariați asigură și cele mai mici 

salarii, în general apropiate de nivelul minim prevăzut de legislație. Salariații sunt concentrați în 

mediul urban, mediul rural înregistrând o pondere de numai 19,94% din numărul total al 

salariaților. Sistemul educațional din mediul rural concentrează în special învățământ primar și 

gimnazial, fiind identificat un singur liceu la nivelul mediului rural din județul Tulcea. 

Agricultura este cel mai important sector economic, acesta livrând cel mai mare număr de 

persoane ocupate, situație derivată din statutul persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, 

producția agricolă fiind concentrată în special pe sectorul vegetal. Comerțul și industria 

prelucrătoare sunt sectoarele economice cele mai importante din punct de vedere al cifrei de 

afaceri. Resursa piscicolă reprezintă o oportunitate incoerent exploatată la nivelul Deltei Dunării, 

infrastructura piscicolă fiind una deficitară, parțial funcțională. Turismul, un alt sector important 

pentru dinamica economică a județului Tulcea, înregistrează performanțe modeste în comparație 

cu sectorul agricol sau cel al industriei prelucrătoare. Cu toate acestea, sectorul turism 

beneficiază de o serie de elemente importante pentru competitivitatea sectorului și anume: 

specificitatea Deltei Dunării, un patrimoniu etnic și cultural divers, o diversitate semnificativă a 

structurilor de cazare. Acestea au generat un interes crescut în rândul turiștilor pentru Delta 

Dunării, numărul acestora fiind în creștere, în special în cazul turiștilor străini, iar investițiile 

nete în sectorul turism au crescut de la aderarea României la Uniunea Europeană. Cu toate 

acestea, importanța sectorului turistic la nivelul județului Tulcea este una modestă dacă se 

analizează performanțele livrate. Infrastructura sportivă și cea culturală au nevoie de îmbunătățiri 

majore, acestea putând sprijini o dezvoltare a serviciilor suport a sectorului turistic. 

Capitolul 6 relevă că județul Tulcea a beneficiat, din fondurile de preaderare și fondurile 

structurale, de o sumă în valoare absolută de 573.780.280,75 euro, nefiind incluse aici plățile 

directe și fondurile pentru pescuit. PNDR 2007 - 2013 este programul cel mai important pentru 

județul Tulcea din punct de vedere al valorii proiectelor finanțate, dar și din punct de vedere al 

tematicii vizate. POS Mediu este programul care a finanțat proiecte în valoare de 152.596.590,40 

euro, investițiile vizând managementul deșeurilor sau tratarea apei uzate. Mediul rural este 

principalul beneficiar de fonduri structurale, PNDR finanțând exclusiv nevoile de dezvoltare 

specifice mediului rural. Importanța contribuției generată de fondurile europene pentru anumite 

sectoare economice este una semnificativă. Plățile directe din cadrul Politicii Agricole Comune 

au finanțat majoritatea suprafeței cultivate, sectorul vegetal reprezentând un element important 



pentru dinamica economică a ruralului din județul Tulcea. Absorbția de fonduri europene este 

departe de a fi una liniară, aceasta înregistrând oscilații puternice de la un an la altul, probând 

astfel un proces de absorbție haotic, caracterizat de lipsa unui abordări strategice. Ponderea 

fondurilor europene care au vizat județul Tulcea în cifra de afaceri generată de companiile din 

sectorul industrie, construcții, comerț și alte servicii, este una care s-a menținut redusă în timp ce 

ponderea fondurilor europene în investițiile companiilor din sectorul industrie, construcții, 

comerț și alte servicii este una profund oscilantă și semnificativă în anumite cazuri. Capitolul 6 

probează faptul că fondurile europene au avut o contribuție redusă în procesul de dezvoltare și 

diversificare rurală, situație generată în special de un proces de absorbție slab ca intensitate, 

haotic, lipsit de o strategie integrată. 

În baza scenariilor de previziune a absorbției de fonduri europene structurale și de investiții 

pentru perioada de programare 2014 – 2020, au fost conturate 3 tipuri de scenarii probabile. 

Scenariul realist anticipează o absorbției la finalul perioadei de programare în valoare de 594,96 

milioane de euro, scenariul optimist anticipează o absorbție de 764,79 milioane de euro, în timp 

ce scenariul pesimist anticipează o absorbție de 422,91 milioane de euro. Capitolul 6 prezintă o 

serie de propuneri care pot cataliza absorbția de fonduri europene, propuneri care vizează 

limitarea competiției, acordarea de prefinanțare pentru proiectele de până în 100.000 mii de euro 

sau abordarea sectorială la nivel de licitație de proiecte. De asemenea, acordarea de subvenții 

pentru locuitorii Deltei Dunării, utilizarea pe scară largă a Internetului și a tehnologiei 

informațiilor, consolidarea societății civile, promovarea și modernizarea managementului turistic 

sau consolidarea lanțurilor scurte, reprezintă propuneri care pot contribui la dezvoltarea și 

diversificarea economiei rurale de la nivelul regiunii Delta Dunării. 
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