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DREPT LA REPLICĂ 
 

                 

 În virtutea dreptului la replică şi pentru o informare corectă a 

cititorilor revistei Profitul Agricol, ne vedem nevoiţi să facem unele 

precizări în ceea ce priveşte editorialul doamnei redactor şef Mihaela 

Prevenda din ediţia 7 – 13 septembrie 2009, intitulat „Nu vrem bani 

europeni, par să spună autorităţile” 

 Am fost surprinşi încă de la început de tonul şi referirile cu totul 

nejustificate la Programul SAPARD, ca fiind un eşec, „ineficient” şi 

excesiv de birocratic. În acest context vrem să accentuăm faptul, că dacă 

un program european de pre-adearare a fost implementat cu succes, 

acela este chiar Programul SAPARD, lucru recunoscut atât de autorităţile 

europene, cât şi de cele naţionale. Am fi apreciat mult, dacă acest 

demers jurnalistic ar fi trecut graniţa arbitrariului şi am fi fost solicitaţi să 

oferim date statistice reale care demonstrează succesul Programului.  

 Astfel, Programul SAPARD a avut o alocare totală (2000 – 2006) 

de 1,52 miliarde de euro, fiind contractate 4.479 de proiecte cu valoarea 

totală de 1,37 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, România a reuşit 

performanţa de a absorbi peste 90% din aceste fonduri europene, nivel 

atins de foarte puţine ţări din Uniunea Europeană. 

 Dovada că în ţara noastră Programul SAPARD a fost un succes îl 

reprezintă decizia Comisiei Europene ca specialiştii Agenţiei de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit să ofere expertiză Turciei în 

implementarea unui Program similar. (Programul IPARD).  

 Niciun Program european nu este scutit de birocraţie, iar 

Programul SAPARD a constituit „şcoala” pentru fondurile post-aderare. 
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Nu a fost uşor să calibrezi pentru prima dată o implementare de 

anvergură, iar fosta Agenţie SAPARD a recunoscut mereu acest lucru. 

 Referindu-se în continuare la FEADR, autoarea articolului conchide 

ca acum, „birocraţia parca-i mai a naibii”.  Este o afirmaţie subiectivă 

care nu reflectă adevărul şi situaţia exactă. Învăţămintele Programului 

SAPARD au dus la proceduri mult mai flexibile şi la cerinţe minimale pe 

care un beneficiar de fonduri de pre-aderare nu le-a avut. 

 Mărturisim că nu am putut înţelege paralela între experţii Agenţiei 

de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi bancile comerciale. Faptul 

că Programul SAPARD, iar acum şi FEADR, nu sunt programe sociale, ci 

programe de sprijin pentru investiţii, nu a fost ascuns niciodată, iar 

beneficiarii au fost informaţi încă de la început despre contribuţia lor la 

proiect. 

 Suntem de acord că obţinerea unui credit bancar este un demers 

dificil, dar fiecare bancă are totala independenţă de a impune condiţiile 

de acordare. Totodată, ţinem să facem precizarea că statutul de membru 

al Uniunii Europene impune României o politică strictă în ceea ce 

priveşte ajutorul de stat şi evitarea dublei finanţări. 

  Deşi există o tendinţă, din partea unor anumiţi, factori de a 

descuraja accesarea FEADR, inclusiv prin intermediul mass-media, 

oamenii care vor să beneficieze de sprijin nerambursabil vin la Agenţia 

de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Din 2008 şi până în prezent 

Agenţia a primit peste 8.573 de cereri de finanţare a căror valoare 

este de 9,12 miliarde de euro, în condiţiile în care în perioada 2007 – 

2013 alocarea totală pentru dezvoltare rurală este de aproximativ 8 

miliarde de euro. Efortul insituţional uriaş al experţilor Agenţiei de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit este evident, toate aceste proiecte 

fiind trecute prin etapele obligatorii de verificare. Până în prezent au fost 
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contractate 3.015 proiecte, cu o valoare de peste 1,63 miliarde de euro. 

Putem afirma că este vorba despre un „întreg Program SAPARD” în 

numai un an de zile. Să nu uităm ca Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit efectuează şi plata pentru anumite măsuri 

implementate de Agenţia de Plăţi pentru Intervenţie în Agricultură, 

sumele transferate fiind deja de peste jumătate de miliard de euro. 

 

 Am apreciat noul format al Profitului Agricol şi cu sinceritate am 

sperat că noua politică editorială să însemne un suflu proaspăt pentru 

acest săptămânal care poate reprezenta un reper în piaţa tot mai săracă 

a revistelor de profil.  

 Sperăm că acest editorial nu reprezintă decât un episod trecător, 

deşi profund injust, la adresa unei instituţii şi a unor Programe cu 

adevarat eficiente şi benefice pentru satul românesc.  

 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit are printre 

valorile după care se ghidează şi transparenţa informaţiilor către publicul 

larg, şi prin urmare, vă vom rămâne mereu la dispoziţie pentru orice 

solicitare. 

 Va asigurăm de întreaga noastră colaborare şi sperăm că vom găsi 

în paginile Profitului Agricol clarificările necesare ca urmare a acestui 

drept la replică, pentru o informare corectă a cititorilor dumneavoastră. 
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