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I I-  Introducere  

Teza de doctorat intitulată „STUDIU PRIVIND FINANŢAREA DEZVOLTĂRII 
INTEGRATE A ZONELOR RURALE DIN GERMANIA (PE EXEMPLUL LANDULUI 
BAVARIA)”, coordonată de către d-na prof. univ. Elena Drăgoescu, analizează în cadrul 
cercetării doctorale, o temă de mare interes pentru teoria şi practica financiară a unei ţări în 
general, şi a Germaniei în special.  

Procesul de integrare a unei ţări în Uniunea Europeana trebuie să corespundă legilor 
economice obiective, ceea ce presupune perfecţionarea continuă a formelor şi metodelor de 
conducere a intregii societăţi, care să asigure dezvoltarea comunităţilor locale, respectiv a 
zonelor rurale. Prin urmare dezvoltarea zonelor rurale se asigură în contextul dezvoltarii generale 
a întregii naţiuni pe termen lung, prin delegarea unor responsabilităţi publice către autorităţile cele 
mai apropiate de cetăţeni. În general, dezvoltarea economico-socială este concepută la nivelul 
Uniunii Europene ca un proces multidimensional şi multidisciplinar, care să determine schimbări 
majore în structurile sociale şi decizionale, în atitudinile populaţiei, precum şi în institutiile şi auto-
rităţile naţionale şi locale. În ultima instanţă, asemenea schimbări trebuie sa aibă drept efect ate-
nuarea inegalităţilor distribuţiei veniturilor, diminuarea şi chiar dispariţia şomajului la nivelul Eu-
ropei şi a fiecarei ţări membre în parte. 

Obiectivul strategic, pe care l-am urmarit ca autor al tezei, referitor la dezvoltarea inte-
grată a zonelor rurale din Germania, intensificată odată cu accelerarea fenomenelor de des-
centralizare administrativ-teritorială, este de a promova o alta manieră de a concepe zonele ru-
rale, punând accentul asupra noţiunii de solidaritate şi de apartenenţă la aceeaşi colectivitate, 
respingând totodată, mecanismele de excludere, care pot impieta dezvoltarea de ansamblu a 
societăţii. În felul acesta se asigură, în opinia noastră, respectarea cerinţei formulate de Uniunea 
Europeană, ca priorităţile de dezvoltare a regiunilor şi a comunităţilor locale să se înscrie în prio-
rităţile naţionale legate de funcţionarea economiei de piaţă. De asemenea îndeplineşte cerinţele 
care decurg din programul de integrare mai intens a fiecărei ţări membre în structurile europene 
şi care au scopul unei mai bune compatibilizări a acestor structuri. În acest sens, mai evidenţiem 
şi aspectul de originalitatea tezei, care constă în concentrarea pe o temă a dezvoltării rurale ac-
tuale şi implicit a politicii de regionalizare, dar urmărind şi o abordare integrată din perspectiva 
financiară a dezvoltării respective. 

În contextul acestor considerente generale, în teza de doctorat intitulată „Studiu privind 
dezvoltarea integrată a zonelor rurale din Germania – pe exemplul Landului Bavaria“ am abordat 
un subiect actual, cu multiple valenţe pentru practica economică, dar şi pentru activitatea de cer-
cetare economico – financiară. 

Referindu-mă la subiectul tratat în teza de doctorat pe care am elaborat-o, nu pot ignora 
nici caracterul complex al temei trată în studiu, caracter care iese în evidenţă prin multitudinea 
problemelor teoretice şi practice privind finanţarea şi dezvoltarea în general , şi a D.R.I., în spe-
cial, fiecare având caracteristici proprii. Toate acestea se reflectă în caraterul logic şi clar al struc-
turii tezei, care răspunde, astfel prin conţinutul său, titlului acesteia, respectiv finanţarea D.R.I. din 
Germania. 

Un punct forte al tezei pe care am elaborat-o constă in faptul că, prin concluziile şi opiniile 
personale presărate în conţinutul tezei şi sintetizate la finele capitolelor, am facilitat, sper, 
întelegerea mai clară a problematicii abordate. 
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Având în vedere cele prezentate, îmi exprim în primul rând convingerea că această lucra-
re va căpăta atenţia şi aprecierea multor interesaţi, fie ei specialişti în teoria şi practica financiară 
şi a dezvoltării sau pur şi simplu preocupaţi de perfecţionarea economiei în general, în cadrul 
căreia dezvoltarea integrată a zonelor rurale are o importanţă deosebită. În al doilea rând, în 
opinia mea dezvoltarea în ansamblu a unei ţări este de neconceput fără dezvoltarea 
corespunzătoare a zonelor rurale şi implicit, fără finanţarea acestora. De aceea concretizarea 
studiului întreprins l-am axat pe exemplul landului Bavaria, care are legături tradiţionale 
importante cu toate celelalte componente administrativ-teritoriale ale Germaniei, deci concluziile 
ce se desprind, oferă o imagine de „general” pentru întreaga Germanie. 

Finanţele reprezintă unul dintre instrumentele principale folosite de stat în realizarea 
politicii sale economice şi sociale, la nivel central şi local, datorită rolului important pe care îl 
îndeplinesc în redistribuirea venitului naţional. Dacă la nivel central instrumentul care orientează 
activitatea economico-financiară şi socială este în Germania bugetul federal, la nivel regional şi 
local acest rol îl indeplinesc bugetele landurilor şi cele ale fiecărei localităţi. Aceste bugete 
reprezintă reflectarea elementelor structurale ale finanţelor publice locale, respectiv resursele 
financiare şi cheltuielile publice, bugetele locale reprezintând totodată, instrumente de corelare 
anuală şi multianuală a acestor elemente. Implicit, finanţarea dezvoltării rurale integrate din 
Germania (pe exemplul landului Bavaria), este o reflectare a modului cum se realizează 
corelarea la nivel regional şi local, a nevoilor de finanţare a D.R.I. cu resursele financiare 
naţionale (federale şi ale landurilor) şi europene, având această destinaţie. 

Realizarea la nivelul landurilor a corelaţiei amintite presupune ca autorităţile regionale şi 
locale din Germania să dispună de autonomie locală, realizată prin pocesul de descentralizare 
teritorială şi prin asigurarea autonomiei financiare a unităţilor administrative locale în general şi a 
landurilor în special. Toate acestea au necesitat prezentări teoretice şi practice atât in ceea ce 
priveşte dezvoltarea rurală integrată cât şi finanţarea procesului respectiv. 

 

I I I  – Motivaţia alegeri i  temei 

Scopul cercetării urmărit de doctorand este acela al cunoaşterii situaţiei actuale a zonelor 
rurale ale Germaniei, a necesităţilor de finanţare a dezvoltării integrate a acestora, a resurselor 
de finanţare de care dispune Germania în prezent şi a modului de utilizare a acestora. 
Doctorandul opinează că, pe această bază, se pot evidenţia posibilităţile de perfecţionare a 
acestei activităţi. Cele menţionate nu constituie un scop în sine, cunoaşterea lor aprofundată 
permitându-mi să evidenţiez care sunt realizările de până acum în această direcţie şi pe această 
bază, să pot marca direcţiile de perfecţionare a finanţării dezvoltării rurale integrate, în special la 
nivelul landului Bavaria. Făcând această afirmaţie, am în vedere faptul că, asemenea obiective 
presupun coroborarea esenţială a politicilor economice la nivel macroeconomic, cu puternice 
amprente la nivelul landurilor şi cu deciziile individuale luate la nivel microeconomic. 

Teza aleasă de studentul - doctorand pentru activitatea de cercetare doctorală a 
reprezentat o provocare şi pentru faptul că ea conturează o interfaţă între provocările integrării, 
pe de o parte, şi deficienţele, intâlnite uneori la nivel local şi chiar regional, pe de altă parte. 

În concluzie motivaţia alegerii pentru cercetarea stiinţifică doctorală a temei „Studiu 
privind dezvoltarea integrată a zonelor rurale din Germania ( pe exemplul landului Bavaria)“ am 
apreciat-o ca un demers firesc pentru contextul actual al dezvoltării rurale integrate şi a finanţării 
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acesteia din Germania, asigurându-i astfel şi un caracter de actualitate. Pe aceasta bază am 
apreciat tema amintită ca fiind in măsura să capteze atenţia şi aprecierea multor interesaţi de o 
astfel de problematică. 

 

IV - Metodologia cercetări i  

Pentru realizarea cercetării doctorale pe tema finanţării dezvoltării integrate a zonelor 
rurale din Germania, am întocmit iniţial, sub coordonarea conducătorului de doctorat, un plan de 
cercetare, care a cuprins: scopul cercetării, lămurirea conceptelor teoretice şi practice cu care se 
va opera pe parcursul cercetării, strategia stabilită pentru lămurirea acestora şi a celor apărute în 
cursul cercetării, cunoaşterea evoluţiei fenomenelor şi explicitarea cauzelor şi a efectelor 
acestora, precum şi baza identificării posibilităţilor de perfecţionare. În acest sens au fost utilizate 
procedee specifice analizei (observarea, raţionamentul, comparaţia), precum şi cele specifice 
sintezei (clasificarea şi gruparea). 

Rezultatele cercetării realizate prin procedeele amintite mai sus sunt cuprinse în tabelele 
şi graficele prezente în teză, ale căror date au permis efectuarea a numeroase analize, mai 
simple sau mai complexe, privind situaţia finanţării integrate a zonelor rurale din Germania la un 
moment dat, sau în evoluţia sa, per totalul de finanţare sau pe structura resurselor folosite, în 
plan naţional sau european. 

Aplicarea în practică a planului de cercetare stabilit, am început-o cu faza culegerii 
materialului informativ. În acest scop, documentarea a constituit o fază absolut necesară, 
acordând atenţie tuturor ramurilor de documentare: documentarea bibliografică, documentarea 
directă în unităţi, precum şi discuţii cu specialişti în domeniu. 

Documentarea bibliografică necesară realizării cercetării doctorale au constituit-o lucrările 
de specialitate din domeniul financiar despre dezvoltarea economică în general şi dezvoltarea 
zonelor rurale, în special. Am luat în considerare atât contextul naţional, cât şi pe cel european, 
bibliografia constituind-o în special: cărţi, cursuri, studii şi articole actuale din literatura de 
specialitate. 

Documentarea bibliografică a fost completată cu documentarea directă în unităţile 
(inclusiv de cercetare) economice, sociale, administrativ - teritoriale, deoarece o serie de factori 
au determinat ca documentarea bibliografică să nu-mi poată oferi o imagine completă asupra 
stadiului cercetării temei care face obiectul tezei de doctorat. 

Un tip aparte de documentare, care ne-a fost de un real folos ca sursă de informaţii 
pentru cercetarea doctorală, au constituit-o discuţiile directe cu cercetătorii şi cu alţi specialişti în 
problematica dezvoltării integrate a zonelor rurale şi a finanţării acesteia. Rezultatele unor 
asemenea discuţii directe cu specialişti şi cercetători avizaţi s-au dovedit adesea, sursa principală 
de informare pentru realizarea cercetării în cadrul acestei teze. Informaţiile concrete privind 
finanţarea D.R.I. în Germania mai provin şi din raportari statistice ale unor unităţi specializate de 
la nivel central, regional şi local, precum şi de la entităţi care asigură finanţarea efectivă a 
dezvoltării rurale integrate. 

 

 



 

 

12 

V - Structura tezei şi sinteza capitolelor 

Teza de doctorat am structurat-o pe cinci capitole, urmărind să asigur o prezentare logică 
a problematicii pe care o incumbă titlul tezei, în scopul cuprinderii în acestă structură, a tuturor  
aspectelor teoretice şi practice pe care le-am considerat necesare întelegerii demersului nostru 
stiinţific. Evident, nu avem pretenţia epuizării tuturor problemelor acestui demers, deşi complex, 
rămânând loc pentru continuarea cercetării finanţării D.R.I., fie de către autorul tezei, în 
activitatea de cercetare viitoare, fie de către alţi cercetătorii cu preocupări în acest domeniu, mai 
ales din cauza faptului că el este unul extrem de dinamic. 

Conţinutul celor cinci capitole ale tezei sunt prezentate în continuare: 

− Capitolul I se referă la bazele conceptuale, teoretice şi practice, ale unei dezvoltări rurale 
integrate şi a finanţării acesteia. 

− Capitolul II analizează posibilitatea de finanţare a dezvoltării rurale integrate a zonelor 
rurale din Germania din resurse naţionale, adică din resursele bugetului Federal al 
Statului German, din resursele bugetului Landului Bavaria şi din resurse ale bugetelor 
locale. 

− Capitolul III analizează finanţarea dezvoltării rurale integrate a zonelor rurale din 
Germania din fonduri structurale ale U.E., respectiv: (1) Fondul European de Dezvoltare 
Rurala (F.E.D.R.) şi (2) Fondul Social European (F.S.E.). 

− În capitolul IV este prezentată finanţarea dezvoltării rurale integrate a statului german din 
fonduri europene pentru domeniul Politicii Agrare Comune (P.A.C.), care cuprinde: (1) 
Fondul European de Garantare Agricolă (F.E.G.A.), (2) Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală ( F.E.A.D.R.) şi (3) Fondul European pentru Pescuit (F.E.P.). 

− Capitolul V prezintă un STUDIU DE CAZ, care se referă la finanţarea unui proiect de 
dezvoltare rurală integrată dintr-o regiune de nord a Bavariei. În cadrul acestui studiu de 
caz, după ce se prezintă proiectul concret al unei dezvoltări rurale integrate în Bavaria, 
este prezentat propriul model structural şi procesul de implementare a dezvoltării rurale 
integrate.În continuareprezentam detaliat sinteza capitolelor. 

 

 

CAPITOLUL I 

Este intitulat „FUNDAMENTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND DEZVOLTAREA 
RURALĂ INTEGRATĂ (D.R.I.) ŞI FINANŢAREA ACESTEIA”. 

Conform cuprinsului planului de cercetare doctorală si după cum rezultă şi din titlul 
capitolului, conţinutul acestuia este prezentat pe două componente de bază. Prima componentă 
se referă la fundamentele teoretice şi practice privind Dezvoltarea Rurală Integrată (D.R.I.). A 
doua componentă prezintă fundamente ale finanţării Dezvoltării Rurale Integrate (D.R.I.). 

(1) Fundamentele Dezvoltări  Rurale Integrate (D.R.I.) au fost detaliate pe 
elementele pe care le-am considerat edificatoare (dimensiuni şi delimitări conceptuale privind 
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D.R.I., tipologie, clasificaţie, funcţii, necesitatea D.R.I., principiile pe care se bazează etc.) şi la 
care ne referim în continuare. 

În ceea ce priveşte definirea „zonei rurale” - deşi această sintagmă este utilizată frecvent 
în cercuri politice şi în discuţii ştiinţifice - nu există nici o definiţie uniformă şi obligatorie pentru 
aceasta. De aceea, în lucrare, s-a încercat mai întâi lămurirea conceptului de „zona rurală”. În 
concordanţă cu actualul discurs ştiinţific, opinăm că zona rurală reprezintă o categorie specială 
care, dacă este analizată din punct de vedere integrativ al caracteristicilor structurale, se 
dovedeşte a fi un tip foarte diferit de spaţiu.1 

Categori i le zonale care au fost analizatede către O.C.D.E. diferenţiază regiunile rurale 
pe baza distanţelor geografice şi a diferenţelor economice, faţă de centrele urbane, şi distinge trei 
categorii de zone rurale: (1) regiuni preponderent rurale, cu peste 50% din populaţie care trăieşte 
în comunităţile rurale, (2) regiuni puternic marcate de mediul rural, în care locuieşte 15% până la 
50% din populaţie şi (3) regiuni predominant urbane: în care trăiesc mai puţin de 15% din 
populaţie.2 

Sintagma de „zonă rurală animată de viaţă"3 a fost formulată în urmă cu 
aproximativ 15 ani şi o delimitează conceptual de zona rurală prin cinci trăsături principale: (1) 
politica integrată pentru o dezvoltare rurală durabilă trebuie să acopere toate zonele, (2) 
abordarea integrată transectorială trebuie pusă în aplicare individual în fiecare zona, (3) 
instrumentele politice trebuie să fie coordonate pentru aceste zone rurale şi în plus trebuie să 
crească eficienţa utilizări mijloacelor de finanţare, (4) procesele administrative trebuie să devină 
mai simple şi mai transparente şi (5) cooperarea partenerială a instituţiilor U.E. cu centrele 
naţionale şi regionale trebuie îmbunătăţită. În prezent, concretizarea acestor idei s-a realizat prin 
sintagma „dezvoltare rurală integrată" (D.R.I.). Aceasta poate fi definită ca un model 
teri tor ial,  cooperativ, dinamic şi durabil  (pe termen lung), cu scopul dezvoltării 
zonelor rurale.4 

Obiectivele dezvoltări i  rurale integrate, definite la nivel european, sunt 
următoarele trei: (1) creşterea competitivităţii sectorului agricol, (2) îmbunătăţirea protecţiei 
mediului şi (3) îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării activităţilor 
economice în zonele respective. Aceste obiective sunt preluate şi de către Bavaria, în programul 
său pentru dezvoltarea zonelor rurale. De asemenea se urmăreşte contopirea măsurilor cu 

                                                
1 Weber, Gerlind, Der ländliche Raum – Mythen und Fakten, în: Ländlicher Raum, Online-Fachzeitung des Bun-
desministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2010, p. 1 – 11, disponibil: 
www.laendlicher-raum.at/article/articleview/ 81710/1/14404. 
 
2O.C.D.E. (publicat), Indicatorii teritoriali ale modelului şi dinamici socio-economice, 2002, disponibil: 
www.oecd.org/dataoecd/42/16/15181756.doc. 
 
3 Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Agricultură (publicat), Un mediu rural activ – Europa şi zonele sale 
rurale în anul 2000: o abordare integrată a dezvoltării rurale durabile, 1997a, disponibil: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-de/biblio/cork/art02.htm. 
 
Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Agricultură (publicat), Un mediu rural activ – 6 ateliere de lucru cu 
un singur, 1997b, disponibil:http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-de/biblio/cork/art04.html. 
 
4 BMVEL (publicat): Modelarea în mod activ a dezvoltării rurale – linii directoare pentru dezvoltarea rurală inte-
grată, din 2005, Bonn, P.8, disponibil:  
www.bfn.de/fileadmin/IDN/documents/Downloads/Leitfaden_Integrierte_Laendliche_Entwicklung.pdf. 
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abordarea LEADER (frz. Liaison entre actions de développement de l'économie rurale, ro. legătu-
ra dintre acţiunille de dezvoltare a economiei rurale). 

La nivel naţional, sfera obiectivelor de dezvoltare rurală le acoperă, în principiu, pe cele 
europene. În plus, a fost definit un obiectiv suplimentar, şi anume îmbunătăţirea nivelului de 
educaţie. 

Referitor la obiectivele dezvoltării rurale integrate mi-am exprimat opinia necesităţ i i  
respectări i , în mod deosebit a trei principi i  de dezvoltare: (1) regionalizarea, (2) 
part ic iparea actori lor de bază şi (3) respectarea principi i lor de durabil i tate . 

În contextul acestei lucrări, se presupune că regionalizarea  şi dezvoltarea spaţială  
sunt rezultatul unor procese sociale. De aceea, ca autor mi-am exprimat îndoiala că, din punct de 
vedere teoretic al sistemului, regionalizarea poate fi „produsă" tehnic. Faţă de planificarea 
spaţială din trecut, care punea accentul pe o abordare „ Top-Down”, dezvoltarea rurală integrată 
se orientează conform abordării „Bottom-Up” şi pune deci accentul pe importanţa şi competenţele 
de decizie ale actorilor din mediul rural. 

După o analiză riguroasă a interpretării conceputului de dezvoltare durabilă , am ajuns 
la concluzia că această perspectivă este caracterizată în principal prin echitate şi acţiuni 
strategice pe termen lung, în politică şi administraţie. 

Necesitatea unei dezvoltări  rurale integrate - o altă problema prevăzuta în planul 
tezei - este motivată în lucrarea de faţă prin două argumente: (1) în primul rând prin schimbările 
demografice care au loc şi se dezvoltă în continuare precum şi (2) în al doilea rând prin deficitele 
de performanţă ale administraţilor publice.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea demografică există, în cadrul tuturor problemelor 
metodologice cu care se confruntă astfel de prognoze pe termen lung, trei tendinţe de bază care 
ies în edivenţă pentru Germania şi pe care toate prognozele importante le confirmă, si anume: (1) 
numărul populaţiei va scădea, (2) vârsta medie a populaţiei va creşte puternic şi (3) proporţia de 
persoane din cadrul populaţiei, care provin din familii de imigranţi va creşte de asemenea 
puternic. 

Spre deosebire de majoritatea celorlalte state ale federaţiei din Germania, în Bavaria se 
poate observa o puternica mişcare migratoare - chiar şi din alte state ale federaţiei. Prin urmare, 
în Bavaria5, nu va avea loc un declin al populaţiei pe termen lung, fenomen ce poate fi însă 
observat în alte state federale estice. În Bavaria se aşteaptă ca până în anul 2020, să aibă loc la 
nivel regional, o creştere puternică a populaţiei în zona economică prosperă München - Ingolstadt 
– Nürnberg/Erlangen, precum şi în regiunile de sud ale Bavariei cu o valoare rezidenţială şi de 
agrement ridicată, în timp ce nordul Bavariei va avea de suferit un declin de populaţie 
semnificativ. Schimbările demografice ale structurii populaţiei duc la o serie de consecinţe socio-
economice. Ca urmare a transformărilor demografice, au loc schimbări ale condiţiilor de utilizare 
a terenului pe pieţele imobiliare, a comportamentului de mobilitatea a persoanelor şi a 
infrastructurii tehnice şi sociale ale comunităţilor locale. Având în vedere amploarea acestor 

                                                
5Wilke, Ch., Die ökonomischen Auswirkungen des demographischen Wandels in Bayern, Beitrag für die Vollver-
sammlung des BayLAF des Bayerischen Staatministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen am 
22.03.2006, Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und Demografischer Wandel (MEA), Universität Mann-
heim (publicat), 2006, disponibil: 
www.mea.uni-mannheim.de/uploads/user_mea_discussionpapers/h9ygu3i8pfz3mvat_106-2006.pdf. 
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provocări este necesară o dezvoltare rurală integrată cu privire la procesele socio-demografice 
actuale şi la cele preconizate. 

Atitudinea cetăţenilor, atât faţă de politică, cât şi faţă de administraţiile centrale şi locale, 
s-a schimbat dramatic în ultimii 30 de ani în Republica Federală Germană. În schimb, politica 
actuală efectuează o tranziţie, de la un stat de furnizare, la o societate solidară, dependentă de 
performanţe, care să fie bazată pe responsabilitatea proprie şi pe principiul subsidiarităţii. Politica 
şi administraţia sunt sub presiune, deoarece structurile organizaţionale şi procesele de lucru sunt 
considerate ca fiind puţin eficiente şi în mare parte ineficiente. În plus, multe comunităţi au datorii 
mari şi sarcinile de interes sunt în creştere, iar sporirea beneficiilor de securitate socială duc la 
faptul ca multe localităţi să se afle într-o criză economică. O acţiune care se caracterizează prin 
descentralizare, (parţial) privatizare şi modernizare a proceselor de bază în cadrul administraţiei a 
fost concepută pentru a combate acest fenomen. În Germania s-a răspândit pentru acest concept 
denumirea de Metode de Management Noi (Neues Steuerungsmodell - NSM), în locul termenului 
anglo-american New Public Management (NPM).6 

Începând cu sfârşitul anilor 1990 s-a cristalizat o altă abordare a reformei politice şi de 
administraţie, fără a se renunţa însă la noile Metode de Management: (Good Governance). 
Termenul de Good Governance, care a fost tradus de către Comisia Europeană în germană prin 
„guvernare bună", este atribuit nivelului normativ şi se caracterizează prin cinci principii 
complementare: deschidere, participare, responsabilitate, eficienţă şi coerenţă. 

Într-o primă etapă, Good Governance poate fi descris prin: (1) angajamentul politicii şi 
administraţiei faţă de principiile normative, precum statul de drept, dreptate, fiabilitate şi 
credibilitate, (2) acţiunile politice şi administrative în conformitate cu principiile de eficienţă 
economică şi eficacitate, pe baza unei viziuni strategice (New Public Management) şi (3) 
instituirea participării cetăţenilor, transparenţa proceselor şi căutarea unui consens în 
concordanţă cu toate caracteristicile participanţilor.7 

 Din al doilea punct de vedere instituţional, Good Governance poate fi caracterizat prin 
următoarele trei particularităţi: (1) la nivel politic al regiunii, Good Governance are o orientare de 
organizare proprie, (2) formele de organizare dominante sunt reţele regionale şi parteneriale; 
modul de lucru este în principal intersectorial, ceea ce înseamnă că domeniile 
private/economice, sectorul public şi organizaţiile non-guvernamentale lucrează împreună şi (3) 
funcţiile de stimulare se fac prin finanţe, există concurenţă, iar evaluările oferă un anumit control 
al eficacităţii acţiunilor.8 

 Cea mai importantă concluzie intermediară pe care am consemnat-o din Capitolul I, 
este constatarea unei concordanţe între principiile de dezvoltare rurală integrată şi conceptul de 
Good Governance. Ca autor al tezei sunt convins că legătura indicată între cele două abordări va 
câştiga în importanţă în discursul politic si implicit, în practica din mediul rural.  

                                                
6 Thom, N., Ritz, A., Public Management – Innovative Konzepte zur Führung im öffentlichen Sektor, Editura Gab-
ler, Wiesbaden, 2006.Schedler, K.; Proeller, I., New Public Management, Ediţia 4,Editura UTB, Stuttgart, 2009. 
 
7 Magel, H., Franke, S., Good Governance in der ländlichen Entwicklung – Ein neues Paradigma oder alter Wein 
in neuen Schläuchen?, Land & Raum, nr. 4, 2007, p. 4-7. 
 
8Böcher, M. et al., Regional Governance und integrierte ländliche Entwicklung, în Böcher, M. et al. (publicat), 
Regional Governance und integrierte ländliche Entwicklung – Ergebnisse der Begleitforschung zum Modell- und 
Demonstrationsvorhaben „Regionen Aktiv“, Editura VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2008. 
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 (2) În cea de a doua parte a capitolului I, partea ultimă, sunt evidenţiate, de fapt, 
principalele aspecte ale fundamentelor f inanţări i  D.R.I.  Am început, evident, cu prezentarea 
conceptului de f inanţare,care semnifică total i tatea operaţiuni lor de susţinere bănească, 
a unei acţiuni, inst i tuţ i i ,  lucrări  etc. Am continuat demersul ştiinţific cu identificarea 
provenienţei resurselor de finanţare a D.R.I., delimitând în acest sens două mari categorii de 
resurse, pe care le-am caracterizat succint în teza, şi anume resurse f inanciare naţionale, 
detal iate în teză în Capitolul I I  şi resurse f inanciare europene, care fac obiectul 
Capitolelor I I I  s i  IV din teză. 

 Pe lângă resursele financiare ale Guvernului German şi cele ale Uniunii Europene, 
finanţarea Dezvoltării Rurale Integrate este asigurată şi din resursele financiare ale statului 
Bavarez (pentru îmbunătăţirea structurii agrare de protecţie a coastei maritime). În baza 
dispoziţiilor administrative relevante, are loc cererea financiară permanentă, sub forma unei cereri 
pentru sprijinirea proiectelor, prin intermediul unei finanţări parţiale. 

Datorită structurii sale federale, sistemul financiar al Republicii Federale Germane este 
descentralizat. Prin urmare, la cele trei niveluri – federal, statele membre ale federaţiei, si nivel 
local – există fluxuri de venituri şi cheltuieli proprii, cu administraţii separate, precum şi transferuri 
financiare, atât între cele trei niveluri, cât şi între autorităţile locale. 

În cadrul bugetelor publice ale statului federal, ale statelor membre ale federaţiei şi în 
bugetele locale se planifică resursele financiare pentru finanţarea D.R.I. şi de asemenea, se 
demonstrează modul de utilizare a acestora . 

Direcţia Generală pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene a făcut, în 
aprilie 2011, o asociere între viitoarea politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene şi actuala 
strategie U.E. „ Europa 2020”, care în 17 iunie 2010, a fost aleasă de către Consiliul European ca 
succesoare a strategiei de la Lisabona. Această idee interesantă a autorului de a discuta 
dezvoltarea spaţiului rural în contextul strategiei „Europa 2020”, nu va fi însă urmărită în cadrul 
acestei teze, dar poate servi în acest moment pentru a face legătura cu discursul ştiinţific de 
specialitate. 

Sintetizând cele prezentare în acest prim capitol, considerăm necesar a evidenţia, la 
finalul acestuia, principalele concluzii şi opinii exprimate de autor, formulate pe baza demersului 
nostru ştiinţific. 

Concluzi i  

a) Nu există o definiţie uniformă şi unanim acceptată privind zona rurală. 

b) Categoriile zonale au fost dezvoltate de către O.C.D.E., care le defineşte pe baza 
distanţelor şi a diferenţierilor economice în: zone preponderent rurale, puternic marcate de mediul 
rural şi regiuni puternic urbane.  

c) Sintagma Dezvoltare Rurala Integrata (D.R.I.) reprezintă concretizarea 
conceptului de „zonă rurală animată de viaţă“ formulat în urmă cu aproximativ 15 ani. 

d) Obiectivele dezvoltării rurale integrate au fost definite la nivel european şi 
preluate şi completate la nivel naţional al Germaniei, precum şi la nivel zonal (vezi Bavaria). 
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Opini i  

a) În lipsa unei definiţii unanim acceptată a zonei rurale integrate, mi-am exprimat opinia 
că aceasta reprezintă o categorie spaţială eterogenă, care dacă este analizată din punct de 
vedere integrativ al caracteristicilor structurale, este un tip diferit de spaţiu. Iar Dezvoltarea Rurală 
Integrată (D.R.I.) poate fi definită drept un model teritorial cooperativ, dinamic şi durabil (pe 
termen lung). 

b) Există o concordanţă între principiile de dezvoltare rurală integrate (D.R.I.) şi conceptul 
de Good Governance, context în care, după opinia noastră, legătura indicată între cele două 
abordări va câştiga în importanţă în discursul politic din mediul rural.  

c) Pornind de la ideea că regionalizarea şi dezvoltarea spaţială sunt rezultatul unor 
procese sociale, autorul tezei se îndoieşte că din punct de vedere teoretic al sistemului, 
regionalizarea poate fi „produsă” tehnic. Faţă de planificarea spaţială din trecut, care punea 
accentul pe o abordare „Top - Down”, Dezvoltarea Rurală Integrată se orientează conform 
abordării „Bottom – Up” şi pune accentul pe importanţa şi competenţele de decizie ale actorilor 
din mediul rural. 

Contr ibuţi i le personale, pe care le conţine Capitolul I, se concretizează în faptul că, 
prin prezentarea şi lămurirea fundamentelor teoretice şi practice ale finanţării D.R.I., s-a pregătit 
deja terenul pentu întelegerea întregului cuprins al tezei. Căci, atât finanţarea procesului 
dezvoltării zonelor rurale din Germania, cât şi caracterul integrat al acestui proces sunt explicate 
în acest capitol în mod unitar şi închegat, deoarece în capitolele ce urmează se analizează 
diferitele surse de finanţare ale acestui proces. Datorită acestei proceduri se definesc pe de o 
parte termenii de finanţare utilizaţi în contextul finanţării D.R.I. şi pe de altă parte sunt evitate în 
următoarele capitole frecvente întreruperi în fluxul de argumentare, care ar fi fost necesare pentru 
o astfel de definire a termenilor.  

 

 

CAPITOLUL II  

 Intitulat „FINANŢAREA DEZVOLTĂRII RURALE INTEGRATE (D.R.I.) DIN 
RESURSE NAŢIONALE” acest capitol este axat pe analizarea problematicii resurselor 
naţionale folosite pentru finanţarea dezvoltării integrate a zonelor rurale din Germania. Conform 
Planului tezei, in structura sa, acest capitol prezintă la început provenienţa resurselor naţionale 
de finanţare a D.R.I. din Germania (din resursele Bugetului Federal German, din resursele 
Landului Bavaria si din resursele Bugetelor locale). Conţinutul fiecărei resurse este detaliat apoi 
pe fiecare resursă amintită, evidenţiindu-se, în special, destinaţia concretă, volumul de resurse 
asigurat şi rezultatele obţinute prin finanţarea respectivă a dezvoltării integrate a zonelor rurale 
din Germania. 

(1) În cele ce urmează vom analiza mai întâi provenienţa resurselor f inanciare 
luând în considerare cele trei componente ale sistemului federal a l Republici i  
Federale Germane.  

În cadrul acestor venituri ale Republicii Federale Germane, sunt incluse următoarele 
categorii: (1) veniturile fiscale, (2) creditele nete şi (3) diverse încasări (de exemplu cota de profit 
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a Băncii Federale a Germaniei -Deutsche Bundesbank).  

Şi veniturile Bavariei, care în acest caz reprezintă un exemplu pentru statele federale, pot 
fi în esenţă, grupate în cinci tipuri: (1) impozite şi taxe proprii, (2) venituri administrative şi venituri 
din datorii, (3) venituri pentru procese în curs (mai ales de la guvernul federal), (4) alocări şi 
subvenţii pentru investiţii precum şi venituri speciale de finanţare (fără a lua credite de pe piaţa de 
capital) şi (5) luarea de credite (nete) de pe piaţa de capital. Resursele pentru dezvoltarea 
spaţiului rural sunt incluse în cadrul bugetului bavarez la capitolul sarcini comune de 
„îmbunătăţire a structurilor agrare şi protecţie a coastei maritime", care face parte din planul 
operativ a Ministerului Bavarez pentru Alimentaţie, Agricultură şi Silvicultură. Aceste mijloace de 
finanţare sunt fonduri şi subvenţii federale, care se acordă în cadrul legii pentru sarcina comună 
de Îmbunătăţire a Structurii Agrare a Protecţiei Coastei Maritime. 

Art. 62 din Codul local bavarez (Bayerischen Gemeindeordnung - GO) prevede, pentru 
procurarea veniturilor localităţilor, o anumită ordine de prioritate. Pe primul loc trebuie luate în 
considerare alte venituri, ca de exemplu din cesiune sau din închiriere şi arendă, acestea au însă 
în practică un rol minor. Pe locul doi se află bonificaţiile pentru servicii speciale sub formă de 
contribuţii şi taxe. Principalele surse de venituri care le stau la dispoziţia comunităţilor sunt 
veniturile din taxa pe activitate, din impozitul funciar, din veniturile ponderate ale impozitului pe 
venit (15%), din veniturile ponderate ale impozitului pe cifra de afaceri (2,2%) şi din impozite 
locale pentru consum şi cheltuieli, deşi ele figurează pe locul trei în ordinea priorităţii.  

A doua resursă din punct de vedere al importanţei este sistemul local, relativ complex, 
pentru compensare financiară. Conform Art. 11 al Constituţiei bavareze (Bayerische Verfassung -
BV) care dă dreptul de guvernare proprie localităţilor, Bavaria este obligată, în cadrul propriei 
performanţe, să asigure viabilitatea financiară a localităţilor sale. 

(2) Ponderea cea mai importantă în economia acestui capitol o deţine Finanţarea 
D.R.I.  din Resursele Bugetului Federal German, deoarece are trei componente 
importante: a) finanţarea D.R.I. în cadrul „Îmbunătăţirii Structurii Agrare de Protecţie a Coastei 
Maritime”, b) finanţarea D.R.I. în cadrul „Planului Strategic Naţional al RFG” şi c) finanţarea D.R.I. 
în cadrul „Reglementărilor Planului Naţional”. La acestea trei componente ne vom referi în 
continuare. 

a) „Îmbunătăţirea Structurii Agrare de Protecţie a Coastei Maritime” reprezintă baza 
legală pentru finanţarea D.R.I. . După cum rezultă şi din planul tezei, în conţinutul său aceasta se 
referă la următoarele aspecte: (1) baza legală, (2) obiectul finanţării şi (3) perspectiva generală 
asupra volumului şi procesului de finanţare pentru îmbunătăţirea structurii Agrare de Protecţie a 
Coastei Maritime. Toate acestea le vom analiza, distinct, în continuare. 

Finanţarea dezvoltării spaţiului rural din resursele Republicii Federale se realizează, 
precum am amintit şi mai sus, în baza legii pentru sarcini comune de „Îmbunătăţire a Structurilor 
Agrare şi Protecţie a Coastei Maritime". Conform acestei legi, politica agrară se află de fapt, în 
competenţa statelor federale, iar acestea ar fi în mod normal responsabile pentru finanţare în 
mod independent. Acest sistem ar cauza în Germania discrepanţe mari în promovarea structurilor 
agrare, deoarece fiecare stat al federaţiei dispune de fonduri diferite, precum şi de diferite idei şi 
obiective în ceea ce priveşte politica agrară. Interesele divergente ale statelor din federaţie ar 
putea duce la un conflict cu privire la obiectivul constituţional al egalităţii condiţiilor de viaţă în 
Germania (articolul 72 şi articolul 106 din legile fundamentale). Din această cauză, în cadrul legii 
fundamentale, a fost luată hotărârea ca politica agricolă să fie responsabilitatea comună a 
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guvernului federal şi a statelor. Obiectivul legii care reglementează sarcina comună de 
„Îmbunătăţire a Structurilor Agrare şi Protecţie a Coastei Maritime" este asigurarea unei 
agriculturii şi silviculturii puternice şi care de asemenea poate să facă faţă cerinţelor ce vor 
apărea de-a lungul timpului. În acest scop se urmăreşte, printre altele, formarea anumitor 
priorităţi spaţiale şi materiale. În cadrul unui proces comun de planificare a federaţiei şi a statelor 
federale este definit volumul de finanţare al sarcinii comune de „Îmbunătăţire a Structurilor Agrare 
şi Protecţie a Coastei Maritime". În anul 2011 volumul de finanţare al acestor măsuri în cadrul 
dezvoltării rurale s-a ridicat la suma de aproximativ 83 de milioane de euro.  

b) Descrierea „Planului Strategic al R.F.G. pentru dezvoltarea zonelor rurale 2007 – 
2013”9, abordează în cuprins următoarele probleme: (1) conceptul de Plan Strategic Naţional; (2) 
prevederile acestuia privind finanţarea D.R.I., (3) avantajele acestei finanţării conform Planului 
Strategic Naţional; (4) dezavantajele acestei finanţării conform Planului Strategic Naţional şi (5) 
volumul de finanţare. Aceste probleme vor fi analizate distinct în cele ce urmează. 

Punerea în aplicare a sarcinii comune de „Îmbunătăţire a Structurilor Agrare şi Protecţie a 
Coastei Maritime" este inclusă şi în contextul european. Conform dispoziţiilor din regulamentul 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, acordat de către Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (Regulamentul - F.E.A.D.R.), fiecare stat membru trebuie să îşi elaboreze 
planul de strategie naţională pentru dezvoltare rurală pentru fiecare perioadă, în 
concordanţă cu Comisia Europeană. Funcţia planului naţional strategic este de a acţiona ca o 
legătură între orientările strategice ale programelor de dezvoltare ale U.E. şi programele de 
dezvoltare ale fiecărui stat federal, şi anume, acestea fixează în cadrul planului strategic naţional 
măsurile de finanţare şi dotările necesare. 

Analiza avantajelor în cadrul Planului Strategic Naţional indică faptul că în Germania 
producţia industriei alimentare este una din cele mai importante branşe ale comerţului. Din 
dezavantajele zonelor rurale care sunt numite în Planul Strategic Naţional trebuie în mod special 
menţionate cele din cadrul sistemului ecologic (în special schimbările climatice şi regresul 
biodiversităţii) precum şi consecinţele schimbărilor demografice.  

 Planul Strategic Naţional al Republicii Federale Germane pentru dezvoltarea zonelor 
rurale 2007 – 2013 în versiunea revizuită din 4 octombrie 2011 prevede Health Check-ul 
regulamentului F.E.A.D.R. şi pachetul european de redresare economică ca fiind elemente cheie 
ale finanţării.  

c) Secţiunea despre „Reglementări le Naţionale ale Republici i  Federale 
Germane pentru Dezvoltarea Zonelor Rurale“10 pune accentul pe (1) punctele centrale 
ale reglementărilor naţionale şi de asemenea (2) examinează critic procesul de planificare în trei 
etape.  

Planul strategic naţional serveşte ca legătură între obiectivele U.E., care au fost stipulate 

                                                
9 BMELV (publicat), Planul Strategic Naţional als Republicii Federale Germane pentru dezvoltarea zonelor rurale 
2007- 2013, varianta din data de 04.10.2011, disponibil: www.bmelv.de/ Shared-
Docs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/Strategiepapier.pdf? __blob=publicationFile. 
 
10 BMELV (publicat), Reglementări Naţionale als Republicii Federale Germane cu privire la dezvoltarea zonelor 
rurale, a 7-a revizuire din data de 28.11.2011, disponibil: 
www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/NationaleRahmenregelungen- 
ELER.pdf?__blob=publicationFile. 
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în Regulamentul F.E.A.D.R., şi programele de dezvoltare la nivel subnaţional. Planul naţional 
strategic este consacrat în cadrul sarcinii comune şi totodată, şi în planul cadru naţional. 
Germania a respectat datoria de a obţine aprobarea de la Comisia Europeană pentru a pune în 
aplicare strategia naţională, prin prezentarea unei reglementări naţionale care sintetizează 
elementele comune ale programelor de dezvoltare regională. Punctele centrale ale 
reglementărilor naţionale constau în armonizarea finanţării, a egalităţii între cei care primesc 
finanţarea şi de asemenea şi concentrarea şi coordonarea fondurilor de finanţare.  

Uniunea Europeana a prevăzut pentru perioada actuală de finanţare, 2007 până în 2013, 
un proces de planificare în trei etape. La primul nivel în cadrul european se află regulamentul 
F.E.A.D.R. La cel de al doilea nivel se află – precum a fost şi exemplificat mai sus – planul 
strategic naţional. La cel de al treilea nivel al programului de trei etape, prevăzut de către 
Regulamentul F.E.A.D.R, are loc în mod normal la nivelul statelor federale, punerea în aplicare a 
strategiei naţionale pentru dezvoltarea rurală prin programele de dezvoltare, care cuprind un set 
de măsuri.  

(3) Exemplificarea f inanţări i  D.R.I.  din resurse ale statului federal Bavaria se 
va face pe baza următoarelor criterii: a) Programul Bavarez pentru Dezvoltarea Economiei Agrare 
şi a Zonelor Rurale 2007 – 2013“ (BayZAL), b) obiectivele BayZAL, c) obiectivele finanţării D.R.I. 
în Bavaria şi în cele din urmă d) volumul finanţărilor din resursele statului federal Bavaria. 

 a) Programul de dezvoltare a zonelor rurale în Bavaria este denumit „Programul bavarez 
pentru dezvoltarea economiei agrare şi a zonelor rurale în perioada 2007 - 2013" (BayZAL)11. 
Regulamentul F.E.A.D.R. oferă pe lângă modul de abordare LEADER încă 37 de măsuri de 
finanţare, fiecare dintre acestea fiind etichetate cu un cod din trei cifre. Reglementările cadrului 
naţional (Nationale Rahmenregulungen - NRR) numesc explicit 11 măsuri, care sunt menite să 
promoveze dezvoltarea rurală integrată în cadrul sarcinii comune.  

b) BayZAL nu preia în programul său de promovare toate cele 11 măsuri ce au fost fixate 
în cadrul reglementărilor cadrului naţional, care ar putea facilita o dezvoltare rurală integrată, ci 
se limitează la următoarele patru domenii care au o legătură cu dezvoltarea rurală integrată: (1) 
consolidarea terenurilor şi măsuri de infrastructura, (2) măsuri de diversificare a economiei rurale, 
(3) înnoirea satelor şi (4) strategii integrate de dezvoltare rurală şi sprijin pentru punerea în 
aplicare. În cadrul la BayZal se împart obiectivele de finanţare în patru niveluri ierarhice. La cel 
mai înalt nivel se află obiectivele U.E., după care urmează obiectivele de top care au o legătură 
politică. Obiectivele legate de necesităţi formează cel de al treilea nivel, iar obiectivele fiecărei 
măsuri de finanţare se află în cadrul la BayZal la cel mai mic nivel ierarhic al sistemului de 
obiective.  

c) În cadrul acestei secţiuni se analizează foarte detaliat acţiunile individuale de finanţare 
a D.R.I. în cadrul la BayZAL. Aceste acţiuni individuale de finanţare sunt domeniile de acţionare 
care au fost menţionate anterior şi care indică o legătură cu D.R.I., şi anume: (1) consolidarea 
terenurilor, (2) măsuri de infrastructură, (3) crearea unor alternative de venit prin măsuri de 
diversificare a economiei în zona rurală şi (4) strategii integrate de dezvoltare rurală şi sprijin 
pentru punerea în aplicare a acestora. 

                                                
11 StMELF; StMUGV (publicat), Programul Bavarez pentru Dezvoltarea Economiei Agrare şi a Zonelor Rurale 
2007 – 2013 (BayZAL) 2007 – 2013 din Fondul European Agrar pentru Dezvoltarea Zonei Rurale (F.E.A.D.R.) 
conform ordonanţei (EG) nr. 1698/2005, varianta din august 2010, München, dis-
ponibil:www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/eler/ 24245/linkurl_1.pdf. 
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d) Volumul de mijloace de finanţare F.E.A.D.R. care au fost alocate Germaniei în 
perioada 2007- 2013 se ridică la aproximativ 8,1 miliarde de euro. Din acestea, aproximativ 3,2 
miliarde de euro vor fi alocate pentru mijloace de convergenţă şi aproximativ 4,9 miliarde de euro, 
pentru mijloace de non-convergenţă, mijloace care fac parte din modulaţia obligatorie precum şi 
pentru produsele din tutun. În ceea ce priveşte distribuirea fondurilor F.E.A.D.R. pentru fiecare 
stat federal se constată o scădere clară, de la noile state federale (nord-) estice, la statele 
federale mai vechi (sud-) vestice. Bavaria are planificat pentru programul său de dezvoltare a 
agriculturii şi zonelor rurale, în perioade de finanţare 2007 - 2013, un volum de finanţare în 
valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro din mijloace U.E., ale guvernul federal şi ale statelor 
federale. Dintre acestea, aproximativ 1,3 miliarde de euro sunt din mijloace ale U.E., aproximativ 
1,1 miliarde de euro din mijloace ale guvernului federal şi aproximativ 1,2 miliarde de euro din 
mijloace ale statului federal. 

(4) Descrierea f inanţări i  D.R.I.  din resurse ale bugetelor locale oferă mai întâi a) 
o perspectivă de ansamblu asupra provenienţei (formelor) resurselor locale pentru finanţarea 
D.R.I şi se concentrează mai apoi asupra b) finanţării înnoirii ogoarelor şi a satelor, care sunt cele 
mai importante domenii de acţionare ale D.R.I. . 

a) Cursul ideal al unei finanţări pentru un proces de dezvoltare a spaţiului rural se poate 
împărţi în trei faze: (1) faza iniţială se caracterizează printr-o finanţare predominată prin subvenţii, 
(2) în faza a doua, etapa de tranziţie, finanţarea este una mixtă, între mijloace de finanţare şi 
mijloace proprii şi (3) în faza a treia, de stabilizare, ar trebui să poată fi susţinută finanţarea din 
resurse locale şi dacă este necesar şi din resurse regionale. În practică pot fi relativ des întâlnite 
cotizaţii ale membrilor şi contribuţii de susţinere, precum şi modele de finanţare pentru procesele 
de management de dezvoltare şi regionale. Pe lângă acestea, în cadrul finanţării unei dezvoltări 
rurale din resurse locale, instrumentele financiare provenite de la fundaţii, din donaţii şi 
sponsorizări, i-au un rol marginal. Foarte puţină relevanţă practică reprezintă ca şi forme de 
instituţionalizare societăţile de drept privat, precum şi formele de organizaţie publice-juridice ale 
corporaţiilor de drept public. Cele mai frecvent utilizate forme de organizare în practică, pentru 
cofinanţarea unei dezvoltări rurale cu resurse locale, sunt organizaţiile de caritate înregistrate. 

b) În anul 2005 în Bavaria volumul de finanţare (1) pentru înnoirea ogoarelor avea 
valoarea de aproximativ 69,1 de milioane de euro, iar (2) pentru măsurile de înnoire a satelor 
acestea atingeau valoarea de aproximativ 106,7 de milioane de euro. 

Întregul conţinut, prezentat în paginile anterioare al capitolului II, referitor la Finanţarea 
Dezvoltării Integrate a zonelor rurale din Germania mi-au oferit posibilitatea de a formula o serie 
de concluzii,opinii şi contribuţii personale, în calitatea mea de autor. 

Concluzi i  

a) După această privire de ansamblu asupra resurselor naţionale pentru finanţarea 
dezvoltării spaţiului rural, trebuie luat în considerare şi faptul că în sistemul federal al Republicii 
Federale Germane regulile bugetare, la toate trei nivelurile (federaţie, state federale şi localităţi) 
care corespund principiului universalităţii, nu permit alocarea explicită a resurselor pentru 
finanţarea anumitor cheltuieli - inclusiv pentru dezvoltarea zonelor rurale.  

b) Studiul realizat în cadrul tezei de faţă clarifică faptul că nevoile (parţial dramatice şi 
cronice) financiare ale localităţilor sunt problema centrală în cadrul finanţării proiectelor de 
dezvoltare din resurse locale. Este evidenţiat şi faptul că, ponderea de contribuţii personale 
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aduse de săteni în cadrul măsurilor pentru înnoirea satelor, reprezintă cea mai mare parte din 
finanţarea totală. Deşi este vorba despre valori monetare, căci se exprima băneşte, acestea sunt 
adesea însă finanţări non-monetare. 

c) Grupul de cercetare din domeniul agricol şi pentru dezvoltare regională „Triesdorf”12 
ajunge în evaluarea ex-ante a programului bavarez pentru dezvoltarea economiei agrare şi a 
zonelor rurale, pentru perioada 2007 – 2013, la concluzia că regulamentul F.E.A.D.R. este 
focusat pe trei priorităţi şi pe funcţiunea LEADER, iar per total se concentrează preponderant pe 
problemele legate de agricultură şi silvicultură. Deoarece zonele rurale din Bavaria sunt 
influenţate în principal de dezvoltarea în industrie, comerţ şi servicii, grupul de cercetare în cauză 
se teme că, o proporţie semnificativă a populaţiei din mediul rural, nu va fi luată în considerare 
suficient prin măsurile propuse de către BayZAL. 

 Opini i  

Din conţinutul acestui capitolul rezultă următoarele păreri (opinii) pe care le-am evidenţiat 
pe parcursul redactării acestuia:  

(1) Promovarea dezvoltării rurale de către U.E. este unilateral axată pe agricultură şi 
silvicutură. 

(2) Măsurile propuse în programului bavarez pentru dezvoltarea economiei agrare şi a 
zonelor rurale sunt insuficiente pentru o mare parte din populaţie.  

Contr ibuti i le personale din capitolul II, se axează pe structura celor trei resurse 
naţionale utilizate pentru finanţarea D.R.I., după provenienţa acestora: resurse ale Bugetului 
Federal a Statului German, resurse ale landurilor în general şi ale landului Bavaria în special, 
precum şi resursele bugetelor locale. În cadrul fiecăreia dintre aceste resurse, am efectuat o 
analiză complexă privind destinaţia dezvoltării integrate, abordând în acest sens un caracter 
critic, privind modul de utilizare şi neajunsurile care apar în acest context. Pe baza acestora, am 
evidenţiat posibilităţile de îmbunătăţire a finanţării D.R.I. pentru creşterea eficienţei dezvoltării 
zonelor rurale. În acest sens amintesc două aspecte, care ar trebuie îmbunătăţite în cadrul D.R.I. 
din resursele naţional şi anume: (1) procesul de planificare a programului pentru promovarea 
spaţiului rural în trei etape trebuie văzut din punctul de vedere al procedurii ca foarte complex. În 
acelaşi timp este discutabil dacă într-un astfel de proces de planificare complex pot fi luate în 
considerare preocupările celor afectaţi în mod corespunzător. (2) Autorul este de acord cu 
punctele de vedere reprezentate în discursul despre procesul de planificare a programului în trei 
etape, şi anume că, instituirea a mai multor nivele pentru luarea deciziilor este contrar cu 
principiul subsidiaritat.13 

 

 

 

                                                
12Grupul de cercetare din domeniul agricol şi pentru dezvoltare regională Triesdorf, Evaluarea Ex ante a planului 
de promovare a dezvoltării zonelor rurale în Bavaria 2007 – 2010, Triesdorf, 2006, p.12. 
13 Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMELV - Consiliul Consultativ pentru Politica Agricolă al 
BMELV, Dezvoltarea politicii în zonele rurale, 2006, disponibil: 
www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Ministerium/Organisation/Beiraete/AgrBeir StellungnahmeLR.html. 
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CAPITOLUL III  

Se intitulează: “FINANŢAREA DEZVOLTĂRII RURALE INTEGRATE (D.R.I.) 
DIN FONDURI STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE”. 

Conform planului tezei, acest capitol este, în conţinutul său, structurat pe următoarele 
componente: (1) elementele unei dezvoltări rurale integrate care permit finanţarea D.R.I. a 
Germaniei din fonduri structurale ale U.E., (2) obiectivele finanţării D.R.I. din Germania pe seama 
fondurilor structurale ale U.E. şi (3) componentele fondurilor structurale ale U.E. destinate 
finanţării D.R.I., şi anume a Fondului European de Dezvoltare Rurala (F.E.D.R.) şi a Fondului 
Social European (F.S.E.). În continuarea demersului ştiinţific, am detaliat cele două componente 
ale acestei finanţări europene: (4) finanţarea D.R.I. din Germania prin F.E.D.R. (obiective, 
destinaţii, condiţii de obţinere a finanţării, greutăţi întâmpinate, volumul finanţărilor) şi (5) 
finanţarea D.R.I. prin Fondul Social European (obiective, destinaţii, mecanism tehnic, volum de 
finanţare).  

Referindu-mă la conţinutul acestui capitol, subliniez faptul că, el vizează două elemente 
centrale ale finanţării dezvoltării rurale integrate: (1) finanţarea măsurilor pentru îmbunătăţirea 
calităţii de viaţă în zonele rurale (înnoirea satelor) precum şi (2) finanţarea măsurile pentru 
dezvoltarea de competenţe şi de conştientizare cu privire la pregătirea şi punerea în aplicare a 
unei strategii de dezvoltare locală. 

În subcapitolul 3.1, intitulat “Elementele unei Dezvoltări Rurale Integrate (D.R.I.) care 
permit finanţarea D.R.I. în Republica Federală Germană” am identificat şi justificat faptul că, 
pentru ambele puncte specificate mai sus, există sau este posibilă o legătură, în ceea ce priveşte 
obiectivele principale ale strategiei naţionale de dezvoltare a zonelor rurale. 

La summitul de la Göteborg din 2001, Consiliul European a extins strategia de viitor, prin 
conceptul de durabilitate şi, de asemenea a stabilit orientările economic-politice pentru a asigura 
creşterea economică şi promovarea reformelor structurale, cu ajutorul fondurilor structurale, 
respectiv, cu ajutorul Fondului European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.), a Fondului Social 
European (F.S.E.) şi a Fondului de Coeziune.  

Cele două fonduri - F.E.D.R. şi F.S.E.- ţintesc, în mod explicit la îndeplinirea celor trei 
obiective principale: (1) primul obiectiv se referă la ”convergenţa” dintre ţările membre U.E şi 
urmăreşte ca prin fondurile structurale ale F.E.D.R. şi F.S.E să se îmbunătăţească condiţiile unei 
creşteri economice şi pentru ocuparea forţei de muncă, în acele state membre şi regiuni care se 
dovedesc a fi rămase în urmă din punct de vedere al gradului de dezvoltare. Acest obiectiv se 
aplică pentru zonele în care produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor este mai mic decât 75% 
din PIB-ul mediu, calculat pe baza UE-25. În Germania regiunile ce pot fi încadrate în acest prim 
obiectiv sunt în principal, toate noile state ale federaţiei. (2) Al doilea obiectiv îl reprezintă 
„îmbunătăţirea eficienţei economiei locale”. Din punct de vedere contextual, obiectivul 2 vizează 
economia regională şi ocuparea forţei de muncă şi este orientat spre consolidarea competitivităţii 
şi atractivităţii regiunilor, precum şi a promovării ocupării forţei de muncă în acele regiuni. În afara 
regiunilor rămase în urmă (obiectivul 1- "regiuni") se urmăreşte finanţarea unei schimbări 
economice şi sociale, precum şi anticiparea modificărilor ce vor avea loc prin globalizarea 
pieţelor. Se încearcă astfel, obţinerea unui efect de promovare a ocupării forţelor de muncă prin 
următoarele măsuri: a) îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a investiţilor în capitalul uman, b) 
promovarea inovării şi a spiritului antreprenorial, c) promovarea tendinţei spre o societate bazată 
pe cunoaştere, d) promovarea capacităţii de adaptare a angajaţilor şi e) promovare pieţelor de 
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muncă integrative.(3) Pe lângă cele două obiective principale, s-a mai conturat un nou obiectiv 3 
(numit şi INTERREG IV), care finanţează cooperarea obiectivelor teritoriale între parteneri din 
diferite regiuni ale U.E. . Spre deosebire de INTERREG III, scopurile INTERREG IV sunt mai 
apropiate de cele de la Lisabona, din anul 2000 (competiţie şi inovare) şi de cele de la Göteborg, 
din anul 2001 (sustenabilitate ecologică, economică şi socială). Diviziunea în trei părţi de 
cooperare, şi anume transfrontalieră, transnaţională şi interregională, din cadrul INTERREG III va 
rămâne în continuare valabilă si la cel de al treilea obiectiv 3 -"promovare". 

Aşa cum am afirmat mai sus, finanţarea D.R.I. în Germania din Fonduri Structurale 
Europene este compusă din două componente: (1) Fondul European de Dezvoltare Rurală 
(F.E.D.R.) şi (2) Fondul Social European (F.S.E.).  

Bavaria a primit de la F.E.D.R., în perioada de finanţare 2007 – 2013, pentru obiectivele 
de promovare „competiţia regională şi ocuparea forţei de muncă" şi pentru cooperarea 
transfrontalieră în cadrul „cooperării teritoriale europene”, aproximativ un total de 662 milioane de 
euro. În cadrul obiectivului de promovare „cooperare teritorială europeană" nu există pentru 
cooperarea transnaţională şi nici pentru cea interregională alocări de finanţare fixe pentru 
Bavaria, astfel încât proporţia de finanţare atribuită Bavariei depinde de succesul proiectelor 
bavareze în cadrul internaţional. 

Fondul Social European (F.S.E.), fondat în 1957, este unul dintre cele mai tradiţionale 
iniţiative financiare ale U.E. . În anul 1997 statele membre au reformat F.S.E., prin faptul că au 
ajuns, de comun acord privind strategia pentru ocuparea forţei de muncă şi de asemenea, au 
stabilit realizarea următoarelor patru puncte centrale: (1) capacitatea de ocupare a forţelor de 
muncă, (2) spirit antreprenorial, (3) capacitatea de a se adapta şi (4) egalitatea de şanse şi dintre 
sexe. 

Faţă de cele 17 programe regionale operaţionale ale statelor federale, există în Germania 
şi un program principal federal, prin care se administrează interministerial 37% din totalul 
mijloacelor Fondului Social European. Aceasta acordă aproximativ 75 de miliarde de euro statelor 
membre şi regiunilor în perioada 2007 - 2013. Germania are la dispoziţie aproximativ 9,4 miliarde 
de euro din aceste mijloace, care se împart între guvernul federal şi statele din federaţie. 
Cofinanţarea naţională pentru finanţarea D.R.I., se ridică la valoarea de 6,3 miliarde de euro. Nu 
este însă permis ca mijloacele F.S.E. să fie utilizate în locul mijloacelor periodice ale politicii pieţei 
de muncă, iar proiectele pot fi finanţate fie în cadrul programului operaţional al statelor federale, 
fie în cadrul programului federal. 

În contextul dezvoltării rurale integrate, F.E.D.R. urmăreşte două obiective de finanţare: 
(1) promovarea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi (2) crearea de noi locuri de muncă 
în întreprinderile mici si mijloci. În perioada 2000 – 2006, în întreaga federaţie, mai mult de 1500 
întreprinderi mici şi mijlocii au primit ajutoare din Fondurile Structurale, sub formă de investiţii 
directe, iar aproximativ 800 de noi afaceri ale întreprinderilor mici şi mijloci, au fost promovate 
prin acordarea unui capital iniţial. Crearea de noi locuri de muncă în zonele rurale nu are loc, iar 
finanţarea prin fondurile structurale se află într-o relaţie cauză-efect cu acestea. 

Pentru finanţarea din fonduri F.E.D.R. se prevede la obiectivului 1, şi anume în cadrul 
promovării convergenţei dintre ţările membre U.E., alocarea unei contribuţii financiare la 
cheltuielile eligibile publice şi private ale proiectelor, de până la 32,59%. Prin ajutoarele naţionale 
poate fi atinsă parţial, o rată de contribuţie de 50%. 
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În Bavaria se finanţează, în cadrul programului F.E.D.R., obiectivele 2 şi 3 ale fondurilor 
structurale, respectiv: îmbunătăţirea competivităţii regionale şi ocuparea forţei de muncă precum 
şi cooperarea teritorială europeană, dar nu şi obiectivul de convergenţă (obiectivul 1). 

Prin finanţarea menţionată de obiectivului 2 se urmăresc două scopuri strategice: (1) 
crearea unor condiţii egale de trai şi de muncă în toate regiunile şi (2) creşterea competivităţii, 
asigurarea creşterii economice durabile, precum şi crearea şi păstrarea locurilor de muncă, în 
special în regiunile de frontieră şi cu o structură slabă. În acest scop, Bavaria primeşte în 
perioada de finanţare 2007 – 2013, mijloace de la U.E. în valoare de aproximativ 576 miliarde de 
euro. 

În cadrul acestei teze se face o obiecţie14 teoretică fundamentală faţă de promovarea 
creşterii economice prin F.E.D.R. . În acest sens autorul îşi exprimă opinia că, atâta timp cât 
finanţarea prin F.E.D.R. se presupune a reprezenta un instrument pentru creşterea politică, ar 
trebui să se realizeze o alocare pareto-optimală a resurselor în cadrul tuturor componentelor unei 
economii naţionale. Acest lucru ar implica, la rândul său, un nivel de informaţii a actorilor 
economici, care în realitate nu există. În cadrul finanţării prin F.E.D.R. resursele sunt îndreptate în 
special spre regiunile în care se aşteaptă cea mai mare creştere economică. 

Autorul clarifică şi faptul că F.E.D.R. nu finanţează în mod direct dezvoltarea rurală. În 
cadrul dezvoltării rurale integrate există însă o investiţie indirectă, prin intermediul F.E.D.R. . 

În acest context am clarificat şi faptul că prin F.E.D.R. sunt induse următoarele efecte 
socio-economice, în spaţiul rural : a) măsuri de susţinere a finanţării pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii, b) finanţarea capacităţilor locale şi regionale în domeniile de cercetare şi dezvoltare 
precum şi inovaţii, c) promovarea măsurilor pentru cooperarea întreprinderilor la nivel regional şi 
inter-regional (în special a întreprinderilor mici şi mijlocii) şi d) investiţii în resurse umane 
(cofinanţare împreună cu F.S.E.). Chiar prin această concentrare asupra componentelor locale, 
regionale şi inter-regionale pentru promovare, are loc un efect indirect asupra zonelor rurale. 

Principalele obiective ale finanţării pr in F.S.E. sunt: (1) creşterea competivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi (2) îmbunătăţirea accesului la locuri de muncă pentru persoanele 
din zonele rurale.  

În cadrul finanţărilor din F.S.E. este valabil principiul adi ţiuni i  care înseamnă că 
mijloacele F.S.E. nu pot fi folosite în locul resurselor normale pentru politica pieţei de muncă, iar 
proiectele care sunt finanţate din programul operaţional F.S.E. al federaţiei nu pot  primi simultan 
fonduri F.S.E. de la unul din programele F.S.E. ale statelor federale. În cadrul programului 
operaţional Bavaria15 putem distinge două tipuri de condiţii de finanţare: subvenţiile pot fi 
aprobate sub formă de finanţare parţială, a deficitului ori a unei sume fixe sau finanţarea poate să 
aibă loc prin procedura de achiziţie publică. 

                                                
14 Pries, R., Staatliche Förderung strukturschwacher Regionen, ökonomische Vorteile und Nachteile am Beispiel 
Mecklenburg-Vorpommerns,Rostock-
Warnemünde,2006,disponbil:www.connect24group.de/Studie_C2G_2006.PDF. 
 
15 StMAS (publicat), Viitorul în Bavaria. Fondul Social European – Competitivitate regională şi ocuparea forţei de 
muncă în Bavaria 2007 – 2013, varianta din data de 28.07.2009, disponibil: 
http://www.stmas.bayern.de/arbeit/esf2007-2013/programm07-13.pdf. 
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Bavaria a primit din Fonduri U.E., pentru programul operaţional „competivitate regională 
şi ocuparea forţei de muncă", în cadrul F.S.E., pentru perioada de finanţare din 2007 până în 
2013, aproximativ 310 milioane de euro. 

Conform principiului de costuri  reale, în cadrul finanţării prin F.S.E. se vor lua în 
considerare doar cheltuielile de consum real, care sunt prezentate în detaliu. Deoarece acest 
proces de finanţare, presupune un nivel birocratic relativ ridicat, este criticat de autorul tezei, 
considerând că reprezintă obstacolul principal în cadrul finanţării F.S.E. 

Pe seama celor prezentate în capitolul III al acestei lucrări, în concluzie, autorul se 
aşteaptă la o schimbare fundamentală în sistemul U.E. de politici structurale. Acest lucru este 
justificat în mod special prin faptul că: (1) din culisele teritoriale bine acoperite o parte majoră din 
mijloacele F.E.D.R. ajunge şi la centrele urbane şi (2) în mediul rural mijloacele F.E.D.R., bazate 
pe instrumentele de finanţare clasice, sunt în mod special utilizate pentru promovarea 
întreprinderilor individuale şi a infrastructurii (infrastructura de transport), precum şi a turismului şi 
a culturii. 

De asemenea, autorul opinează că dezbaterea actuală16 în cadrul spaţiului U.E. arată 
că definirea spaţiului rural conform densităţii populaţiei şi a produsului intern brut pe cap de 
locuitor, repune în discuţie problema promovării fondurilor structurale, în general, şi ale F.E.D.R., 
în special. 

După o descriere amănunţită a fondurilor structurale în cadrul acestui capitol, autorul 
ajunge la concluzia că finanţarea prin F.E.D.R., care a fost concepută vertical şi se axează în 
cadrul rezultatelor pe măsuri individuale, nu se potriveşte optimal cu abordarea D.R.I., a cărei 
orientare este orizontală. Recomand prin urmare, ca definiţia pentru spaţiul rural să fie modificată, 
iar fondurile structurale să fie în viitor organizate la nivel regional. De asemenea apreciez că în 
prezent există necesitatea şi condiţii pentru continuarea cercetărilor ştiinţifice, a discuţiilor si a 
formulării de soluţii în acest sens. 

Din cele prezentate rezultă clar că,întregul conţinut al capitolului III, a permis autorului, 
evidenţierea unor opinii şi concluzii interesante, dintre care am punctat câteva. 

 Concluzi i  

a) Finanţarea F.E.D.R, care a fost concepută vertical, axându-se pe rezultatele 
individuale ale măsurilor, nu se potriveşte cu abordarea D.R.I. a cărei orientare este orizontală. 

b) În cadrul finanţărilor prin F.S.E. este valabil principiul „adiţiunii”, ceea ce înseamnă că, 
finanţarea F.S.E., nu poate fi folosită în locul resurselor normale, pentru politica pieţei de muncă, 
iar proiectele finanţate din programul operaţional F.S.E. nu pot primi simultan, fonduri de la alte 
programe finanţate din F.S.E. ale statelor Federaţiei. 

c) În cadrul finanţării prin F.S.E. se vor lua în considerare doar „cheltuielile de consum 
real”. Ca autor, am criticat în teză acest proces de finanţare, deoarece presupune un nivel 
birocratic foarte ridicat, de aceea consider că reprezintă obstacolul principal în cadrul finanţării 
prin F.S.E. . 

                                                
16Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Politică Regională (publicat), Politica de coeziune pentru sprijini-
rea zonelor rurale, disponibil: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/urban_ development/ in-
dex_en.cfm, împreună cu contribuţiile de la seminarul care a avut loc la Bruxelles pe data de 01.10.2009.  
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Opini i  

a) F.E.D.R. nu asigură o f inanţare directă prin intermediul acestui fond, însă se 
asigurară f inanţarea indirectă a D.R.I. . 

b) Cu privire la promovarea creşterii economice prin finanţarea F.E.D.R., autorul tezei, 
manifestă o obiecţie teoretică fundamentală, şi anume: atâta timp cât finanţarea prin 
F.E.D.R se presupune a reprezenta un instrument pentru creştere politică, ar trebui să aibă loc o 
alocare pareto-optimală a resurselor. 

c) Deoarece finanţarea prin F.E.D.R. este concepută vertical, iar abordarea D.R.I. este 
orientată spre orizontală, amr ecomandat în teză, exprimându-mi opinia, că definiţia pentru 
spaţiul rural ar trebui să fie modificată, iar fondurile structurale să fie în viitor, organizate la nivel 
regional. 

Contr ibuti i le personale ale autorului din capitolul III constau mai întâi în faptul că 
acesta demonstrează, că cele două elemente cheie ale unei finanţări de dezvoltare rurală 
integrată, care pun accentul pe obiectivele specifice ale strategieie naţionale pentru dezvoltarea 
spaţiilor rurale, sunt în concordanţă sau cel puţin este posibilă stabilirea unei legături între 
acestea. În plus am oferit în cadrul acestui capitol, o analiză foarte detaliată a finanţării dezvoltării 
rurale prin intermediul Fondurilor Structurale Europene. În acest sens sunt evidenţiate în mod 
detaliat, în contextul dezvoltării rurale obiectivele F.E.D.R. şi F.S.E., precum şi volum de finanţare 
al acestora. Am constat în cele din urmă că, (1) F.E.D.R. promovează dezvoltarea spaţiului rural 
doar indirect, iar F.S.E. este asociat cu un cost de administrare relativ ridicat, (2) de asemenea 
prin faptul că, definirea spaţiului rural se face conform densităţii populaţiei şi a produsului intern 
brut pe cap de locuitor, este repusă în discuţie culisa de finanţare a fondurilor structurale în 
general, şi a F.E.D.R. în mod special. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Este axat pe „FINANŢAREA DEZVOLTĂRII RURALE INTEGRATE (D.R.I.)  DIN 
FONDURILE EUROPENE PENTRU DOMENIUL POLITICII AGRARE 
COMUNE”,autorul continuând astfel, demersul său ştiinţific privind finanţarea dezvoltării 
integrate a zonelor rurale din Germania din fonduri europene, insistând mai mult pe exemplul 
landului Bavaria. 

Conţinutul acestui capitol este sistematizat pe patru componente, şi anume: (1) 
necesitatea, dezvoltarea şi instrumentele folosite în finanţarea Politicilor Agrare Comune (P.A.C.), 
(2) finanţarea D.R.I. în Bavaria prin Fondul European pentru domeniul Politicii Agrare Comune, 
(3) finanţarea D.R.I. în Bavaria prin Fondul European pentru Garantare Agricolă (F.E.G.A) şi (4) 
finanţarea D.R.I. prin Fondul European de Pescuit (F.E.P.) în Bavaria. 

Agricultura europeană se afla, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, într-o situaţie 
dificilă, şi anume populaţia nu se mai putea hrăni din propria producţie. Dorinţa de nu a mai 
depinde de importurile de produse alimentare şi de a asigura furnizarea acestor produse din 
producţia proprie au fost principalele motive pentru introducerea unei Politici Agricole Comune. În 
consecinţă, o astfel de politică a început, iniţial, prin subvenţionarea principalelor produse 
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agricole, cu scopul de a creşte producţia agricolă autohtonă şi de a asigura propria aprovizionare 
cu produse alimentare (rare) în Europa. Prin reforma MacSharry, care a inclus agricultura din 
1992 în comerţul mondial (O.M.C.), a avut loc o schimbare fundamentală în cazul Politicii Agrare 
Comune, şi anume posibilitatea organizării pieţei (mondiale). Ultima reformă agrară majoră a avut 
loc în 2003, iar reforma P.A.C., care a fost instaurată în 2005 de către statele membre, are 
următoarele două caracteristici: (1) ajutoarele directe nu au nici o legătură cu producţia 
produselor agricole şi (2) în acelaşi timp ajutoarele directe trebuie să îndeplinească anumite 
criterii de protecţie a mediului şi a animalelor, de asemenea trebuie să asigurare disponibilitatea 
produselor alimentare şi a hranei pentru animale. 

Criteriile care trebuie respectate, numite şi „alte obl igaţi i" sau „Cross Compliance“, 
reprezintă oarecum condiţiile de finanţare ale F.E.G.A. şi sunt reglementate la nivelul Statelor 
Federaţiei în aşa-numita “lege a ajutorului direct şi a obligaţiilor” (Direktzahlungen-
Verpflichtungengesetz). Ministerul de Stat Bavarez pentru Alimentaţie, Agricultură şi Silvicultură, 
împreună cu Ministerul de Stat Bavarez pentru Mediu şi Sănătate, au conceput documentul foarte 
actual şi cuprinzător, respectiv „Cross Compliance”, pentru beneficiarii de ajutoare directe de 
la U.E., care cuprinde 19 reglementări U.E., deja existente şi relevante, precum şi normele pentru 
menţinerea păşunilor permanente, respectiv pentru păstrarea terenurilor agricole în condiţii 
ecologice şi agricole bune.17 

În cadrul „la Health Check“, din noiembrie 2007, a fost promovată reforma P.A.C., printr-o 
comunicare a Comisiei Europene, către Consiliul şi Parlamentul European. Cu ajutorul deciziilor 
care au fost luate în cadrul la „Health Check“ din anul 2008, se urmărea pentru perioada bugetară 
2007 – 2013, în primul rând simplificarea sistemului de plăţi unice şi, în al doilea rând, realizarea 
unei orientări de piaţă mai puternică. Al treilea obiectiv major al acestei reforme este realizarea 
unei reacţii adecvate la noile provocări. Dintre acestea au fost identificate în mod explicit patru: 
schimbările climatice, energia din surse regenerabile, gestionarea pe termen lung a apei şi 
prevenirea declinului biodiversităţii. 

Din anul 2007, P.A.C. a fost reglementată în cadrul Tratatului privind Funcţionarea 
Uniuni i  Europene (T.F.U.E.), prin care se urmăreşte modernizarea şi optimizarea metodelor de 
lucru în cadrul UE-27, iar în articolul 39 aliniatul 1 al T.F.U.E. sunt denumite cele cinci obiective 
ale politicii agricole comune: (1) creşterea productivităţii agriculturii, prin promovarea progresului 
tehnic, prin raţionalizarea producţiei agricole, precum şi utilizarea optimă a factorilor de producţie 
şi în special a forţei de muncă, (2) asigurarea unui nivel de trai corespunzător pentru comunitatea 
agricolă, în special prin creşterea venitului pe cap de locuitor, pentru persoanele care lucrează în 
domeniul agricol, (3) stabilizarea pieţelor, (4) asigurarea furnizării de alimentate şi (5) livrarea 
produselor la consumatori, la preţuri rezonabile. 

În noiembrie 2010, Comisia Europeană a iniţiat, prin „Declaraţia P.A.C. până în 2020: 
alimente, resurse naturale şi zonele rurale - provocările viitoare”, dezbaterea cu privire la 
dezvoltarea P.A.C. .18 În octombrie 2011 Comisia Europeană a formulat propuneri şi idei 
corespunzătoare pentru reforma P.A.C. pentru perioada de după 2013, acestea fiind concretizate 
în următoarele zece puncte: (1) alocarea specifică de ajutoare de venit pentru promovarea 
                                                
17 StMELF; StMUG (publicat), Cross Compliance 2009 – Respectarea obligaţiilor, München, 2009. 
18 Comisia Europeană (publicat), P.A.C. până în 2020: Alimente, resurse naturale şi zonele rurale - provocările 
viitoare, comunicatele Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic 
şi Social European şi către Comitetul Regiunilor , KOM(2010) 672 varianta finală din data de 18.11.2010, 
disponibil: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2010:0672:FIN:de:PDF. 
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creşterii economice şi ocupării forţei de muncă, (2) instrumente cu un timp de răspuns mai scurt 
şi mai bine adaptate pentru gestionarea crizelor, cu scopul de a depăşi problemele create de 
fluctuaţii ale preţurilor, (3) acordarea unei prime de ecologizare pentru a asigura productivitatea 
pe termen lung şi conservarea sistemelor ecologice, (4) investiţii suplimentare în cercetare şi 
dezvoltare, (5) realizarea unui lanţ de aprovizionare cu alimente, echilibrat şi competitiv, (6) 
promovarea protecţiei mediului în agricultură, (7) promovarea stabilirii tinerilor agricultori, (8) 
promovarea spiritului antreprenorial şi ocuparea forţei de muncă în zonele rurale, (9) o mai bună 
luare în considerare a zonelor sensibile şi (10) o administrare simplă şi eficientă a P.A.C. . 

În conţinutul tezei, este foarte clar exemplificată, de către autor, atitudinea Guvernului 
Federal privind dezvoltarea P.A.C.-ului.19 Guvernul Federal şi-a exprimat deja, din martie 2010, 
poziţia faţă de dezvoltarea P.A.C. după 2013, iar în ianuarie 2011 a confirmat-o încă odată. 
Guvernul Federal împărtăşeşte obiectivele Comisiei în ceea ce priveşte o producţie de alimente 
rentabilă, o abordare liberală a pieţei şi a unei gestionări durabile a resurselor naturale, precum şi 
a dezvoltării durabile a zonelor rurale. Acesta doreşte însă să păstreze în continuare sistemul de 
ajutor direct. 

Printre instrumentele de finanţare ale U.E. în domeniul P.A.C., din punct de vedere al 
volumului, F.E.G.A este cel mai important. Pe lângă acesta mai există F.E.P. şi F.E.A.D.R., care 
a fost în mod explicit creat pentru dezvoltarea rurală (integrată) şi totodată reprezintă şi al doilea 
pilon al P.A.C.. 

Politica agricolă a U.E. a fost reglementată, sub preşedinţia germană a U.E., în anul 
2007, prin ordonanţa care prevede organizarea comună a pieţelor agricole - cunoscută chiar sub 
numele de „Ordonanţă privind organizarea comună a pieţelor (O.C.P.)“ - şi prin 
„Ordonanţa care dispune f inanţarea comună a pol i t ic i i  agricole”.  

Măsurile şi activităţile de finanţare care se concentrează pe sectorul agricol pot fi numite 
şi primul pilon al P.A.C. . Pe lângă primul pilon al P.A.C., care prin ajutoarele directe influenţează 
dezvoltarea spaţiului rural, a fost introdus, în anul 2000, celde-al doilea pilon P.A.C., care se 
concentrează asupra finanţării necesare pentru dezvoltarea spaţiului rural. Din anul 2007, U.E. şi-
a extins politica pentru dezvoltarea mediului rural printr-un instrument uniform şi anume prin 
F.E.A.D.R. . Pe lângă agricultură şi silvicultură, prin acest instrument pot fi finanţate, în toate 
sectoarele, activităţile tuturor celorlalţi actori din zonele rurale. F.E.A.D.R. se concentrează - 
precum şi fondurile structurale - pe un număr limitat de priorităţi de finanţare (aşa numitele axe 
prioritare), care sunt aliniate cu obiectivele strategiei de la Lisabona (creştere economică, 
competivitate şi ocuparea forţei de muncă) şi strategiei de la Göteborg (mediu). 

Germania a primit, în anul fiscal 2008 (între 16 octombrie 2007 şi 15 octombrie 2008) 
plăţi de la F.E.G.A. în valoare de 5,7 miliarde de euro. Pentru aceeaşi perioadă, ajutoarele directe 
în Bavaria, din cadrul primului pilon al politicii agrare comune au avut valoarea de aproximativ 1,1 
de miliarde de euro. Pentru administrarea fondurilor U.E. de la F.E.G.A. este responsabilă 

                                                
19 BMELV (publicat), Poziţia Republicii Federale Germane – Dezvoltarea Politicii Agrare Comune (P.A.C.) după 
2013, din data de 31.03 2010, disponibil: www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/ Europa- Internationales/EU-
Agrarpolitik/Positionspapier 
GAP.pdf;jsessionid=E48C4784DD0E888B86592969CCA0D1E7.2_cid230?__blob=publication File.  
 
Vezi şi BMELV (publicat), Avizul Guvernului Federal cu privire la comunicatul Comisiei Europene privind „P.A.C. 
până în 2020“, din data de 28.01.2011, disponibil: www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Europa-
Internationales/EU-Agrarpolitik/GAP-StellungnahmeBReg.pdf?__ blob=publicationFile. 
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Comisia Europeană. Întrucât Comisia Europeană nu face plăţi către beneficiari, a delegat această 
responsabilitate statelor membre, conform principiului gestiunii repartizate, iar acestea la rândul 
lor, au contractat 85 de agenţii de plăţi naţionale şi regionale, care să se ocupe de această 
activitate. În Bavaria aceste agenţii de plăţi responsabile pentru fondurile U.E., se află la 
Ministerul de Stat al Agriculturii şi Pădurilor şi la  Ministerul de Stat pentru Protecţia Mediului, a 
Sănătăţii şi a Consumatorului. 

În cadrul discuţiilor curente20 cu privire la P.A.C. pentru perioada 2013 - 2020, au fost 
schiţate trei scenarii alternative pentru o nouă reformă a primului pilon a P.A.C. : (1) prima 
alternativă este în esenţă continuarea status quo-ului, acest lucru implică finanţarea în continuare 
prin ajutoare directe, (2) a doua opţiune se axează pe o componentă de ecologizare în cadrul 
celui de al doilea pilon (aşa numitul „greening") şi (3) a treia opţiune urmăreşte promovarea 
agriculturii prin crearea de bunuri publice în locul ajutoarelor directe. A doua propunere este 
apreciată ca fiind cea mai realizabilă. De asemenea se aşteaptă să existe un consens asupra ei, 
această opţiune fiind cea mai favorizată şi de către Comisia Europeană. 

Ca o concluzie intermediară a celui de al patrulea capitol trebuie remarcat faptul că, în 
conformitate cu practicile actuale de finanţare, o transformare a industriei agrare într-o agricultură 
multifuncţională - rurală (precum a fost schiţată mai sus), care îşi propune să sprijine dezvoltarea 
rurală, având în vedere concentrarea semnificativă a fondurilor la un procent redus de firme mari, 
nu pare realizabilă. 

După o ajustare corespunzătoare a regulamentului F.E.A.D.R. de către Consiliul 
European, Comisia Europeană a hotărât, la data de 7 iulie 2009, împărţirea fondurilor F.E.A.D.R. 
pentru o mai bună dezvoltare a spaţiului rural. Conform acesteia, Republicii Federale Germane i 
s-a alocat, în perioada 2007-2013, o sumă de aproximativ 9,0 miliarde de euro, pentru finanţarea 
dezvoltării spaţiului rural. În perioada actuală de finanţare, 2007-2013, Bavaria are la dispoziţie în 
total aproximativ 1,25 de miliarde de euro din aceste mijloace U.E din cadrul F.E.A.D.R. . 

Cele mai importante două obiective ale programului bavarez pentru dezvoltarea 
economiei agrare şi a zonelor rurale (BayZAL), prin care Bavaria pune în aplicare 
finanţarea din cadrul F.E.A.D.R., sunt (1) consolidarea zonelor rurale ca spaţiu economic şi de 
trai diversificat precum şi (2) realizarea şi conservarea unor condiţii de viaţă egale în toate 
regiunile. Lucrarea de faţă a tratat BayZal, pe baza evaluării la jumătatea perioadei programului21, 
cu o privire critică şi a ajuns la următorul rezultat: deşi până în 2009, au fost realizate complet 
toate obiectivele operaţionale, doar 15 % din volumul programat de finanţare a fost recuperat şi 
de asemenea, nu se aşteaptă până la sfârşitul perioadei de finanţare, o solicitare completă a 
mijloacelor de finanţare. Este evident că există o anumită lipsă de motivaţie în rândul potenţialilor 
solicitanţi. În primul rând, lipsa de motivaţie ar putea fi interpretată ca şi reacţie locală cu privire la 
eforturile (reţinute) pe care le depun agenţiile pentru dezvoltare rurală, care în fond decid în 
privinţa realizării unui proiect de D.R.I. şi a comunităţilor participante. În al doilea rând, cauza 
pentru puţinele solicitări de finanţare ar putea fi gradul scăzut de cooperare şi de iniţiativă. 

                                                
20 Ribbe, L. et al., Für eine ökologisierte erste und eine effiziente zweite Säule – Stellungnahme der Kommission 
Landwirtschaft am Umweltbundesamt (KLU) zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, în: Umweltbundesamt: 
Stellungahme, Juli 2011, Dessau-Roßlau, disponibil: www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3981.pdf. 
 
21Grupul de cercetare din domeniul agricol şi pentru dezvoltare regională Triesdorf (publicat), Evaluarea 
Programului Bavarez pentru Dezvoltarea Economiei Agrare şi a Zonelor Rurale 2007 – 2013 (BayZAL) – 
Revizuire la jumătatea perioadei a programului BayZAL 2007-2009, Weidenbach-Triesdorf, 2010, disponibil: 
http://ec.europa.eu/ agriculture/ rurdev/countries/de/mte-rep-de-bavaria_de.pdf. 
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Coexistenţa abordărilor de planificare şi finanţare de până la momentul de faţă (D.R.I. este 
responsabilitatea Ministerului de Stat Bavarez pentru Alimentaţie, Agricultură şi Pădurit, pe când 
managementul regional, ca şi instrument de planificare teritorială, este responsabilitatea 
Ministerului de Stat Bavarez pentru Economie, Infrastructură, Trafic şi Tehnologie) se dovedeşte 
a fi mai mult un obstacol pentru o finanţare eficientă a dezvoltării rurale. Aceasta înseamnă că 
abordările de planificare şi finanţare trebuie să fie mai bine coordonate 

În concluzie (la unison cu decizia de cercetare pentru dezvoltare agrară şi regională)22, 
pentru a depăşi obstacolele unei dezvoltări rurale integrate, este necesar să fie promovat un 
concept comun de dezvoltare regională pentru o regiune. 

În ceea ce priveşte volumul de f inanţare al F.E.P., acesta este per total, relativ mic. 
Bavaria primeşte de la F.E.P., în perioada de finanţare din 2007 până în 2013, o sumă de 9 
milioane de euro. Din fondurile Statului Federal, care se ridică la aceeaşi valoare, îi stau la 
dispoziţie în perioada 2007-2013, mijloace financiare în sumă totală de 18 milioane de euro. În 
principiu finanţarea are loc fără drepturi în cadrul bugetelor. Finanţarea legată de proiect prin 
F.E.P. se acordă sub forma unei subvenţii de finanţare cu valoare fixă, reprezentând o parte a 
finanţării sau o finanţare forfetară. În plus, abordarea de finanţare cu privire la un proiect în cadrul 
F.E.P. este diametral opusă, faţă de abordarea de finanţare regională. Cu toate acestea, pentru a 
obţine un efect pozitiv, în cadrul finanţării F.E.P. pentru dezvoltarea rurală există posibilitatea de 
a combina proiectele F.E.P. şi cele F.E.A.D.R. . 

Cei doi piloni ai P.A.C. sunt văzuţi ca şi fiind complementari. În timp ce primul pilon 
reprezintă în esenţă un sprijin pentru venit, prin ajutoarele directe, cel de-al doilea pilon este 
destinat dezvoltării zonelor rurale, prin respectarea condiţiilor specifice regionale şi locale. Chiar 
dacă politica agrară a fost supusă doar în 2008 unui control de sănătate, iar Comisia Europeană 
a făcut din nou propuneri de reformă pentru perioada de finanţare din 2014 până în 2020, 
conform opiniilor criticilor P.A.C.23, aceasta nu a reuşit să îşi atingă obiectivele socio-politice. În 
mod special se critică politica agricolă comună. Aceasta a eşuat, printre altele în promovarea 
biodiversităţii şi a protecţiei naturii, precum şi în sprijinirea unei agriculturi eficiente şi inovative 

                                                
22vezi nota de subsol 20.  
 
23Zahrnt, V. (publicat), Eine Gemeinsame Agrarpolitik für europäische Gemeingüter – Deklaration einer Gruppe 
führender Agrarökonomen, 2009, online disponibil: www.reformthecap.eu/Declaration-on-CAP-
reform/Declaration-on-CAP-reform-German. 
 
Zahrnt, V. (publicat), Für eine ambitionierte Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Deklaration europäischer 
Agrarökonomen, 2010, disponibil: http://www.reformthecap.eu/declaration-german. 
 
Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMELV – Consiliul Consultativ pentru Politica Agricolă al BMELV 
(publicat): Politica agricolă a UE după 2013 – Pledoarie pentru o nouă politică cu privire la alimentaţie, agricultură 
şi zonele rurale, Berlin, 2010, disponibil: www.bmelv.de/cae/servlet/ 
contentblob/1005908/publicationFile/64480/GutachtenGAP.pdf. 
 
Sachverständigenrat für Umweltfragen – Consiliul de mediu (publicat): Pentru o Politică Agrară Comună (P.A.C.) 
modernă, avizul, nr. 14, 2009, disponibil: 
www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/812334/publicationFile/50093/2009_11_Stellung_14 _GAP.pdf. 
O.C.D.E. (publicat), Noua paradigmă pentru mediul rural – polititcă şi governance, Paris, 2006. 
O.C.D.E. (publicat), Raportul O.C.D.E. privind politica rurală în Germania, Paris, 2007. 
 
Weingarten, P., Agrarpolitik in Deutschland, in: Bundeszentrale für politische Bildung (publicat): Aus Politik und 
Zeitgeschichte, nr. 5-6, 2010, p. 6-17. 
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sau în crearea unei pieţe europene unice şi a protecţiei agricultorilor străini (în mod special a 
micilor fermieri din ţările în curs de dezvoltare). 

Politica de dezvoltare rurală trebuie de asemenea privită dintr-un punct de vedere critic, 
deoarece este axată prea mult sectorial asupra agriculturii şi prea puţin orientată spre 
caracteristicile specifice ale teritoriului, respectiv spre probleme. În plus, prin această lucrarea, 
autorul se alătură criticii care reiese din discursul ştiinţific24. Acest discurs consideră că 
interdependenţa dintre U.E., statul federal, statele federale şi parţial nivelul local, cu scopul de a 
stabili obiective, de a lua decizii, de a implementa şi finanţa proiecte, poate crea probleme şi din 
această cauză ar trebui respectat principiul subsidiarităţii. 

În capitolul IV se reliefează faptul că, printre instrumentele de finanţare ale U.E. pentru 
dezvoltarea rurală (integrată), F.E.A.D.R. care aparţine celui de-al doilea pilon P.A.C., ocupă cea 
mai importantă poziţie, pe când F.E.G.A. care aparţine de primul pilon P.A.C. flanchează 
dezvoltarea rurală, chiar dacă Asociaţia Fermierilor Germani au o părere contrară despre această 
situaţie având în vedere volumul real de finanţare. Dezbaterea cu privirea la dezvoltarea viitoare 
a P.A.C. după 2013 arată că sistemul actual este disputabil atât din punct de vedere al dreptăţii 
cât şi din punct de vedere al durabilităţii. Autorul se alătură celor care susţin cinci cerinţe 
esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească o reformă P.A.C. şi care totodată, ar favoriza 
necesităţile zonelor rurale25. Iată cele cinci cerinţe: (1) sub sloganul „fonduri publice doar pentru 
serviciile sociale" se cere ca toate plăţile de transfer să fie strâns legate de punerea la dispoziţie 
de bunuri publice, (2) aşa numitul „greening", respectiv utilizarea durabilă a terenurilor, trebuie să 
devină elementul central al P.A.C., (3) în locul subvenţiilor care denaturează producţia şi 
preţurile, ar trebui luată în considerare orientarea de piaţă şi în acelaşi timp să fie eliminate 
subvenţiile de export, (4) într-un sistem interconectat între promovarea agriculturii în ţările în curs 
de dezvoltare, protecţia mediului şi conservarea resurselor proprii, U.E. trebuie să aducă o 
contribuţie la asigurarea alimentaţiei la nivel mondial şi (5) în spiritul subsidiarităţii ar trebui 
controlată alocarea fondurilor P.A.C., între U.E. şi statele membre. 

Şi conţinutul de idei al acestui al IV-lea Capitol al tezei creează autorului oportunitatea de 
a formula mai multe concluzii si opinii personale, dintre care evidenţiem câteva. 

Concluzi i   

a) Cele mai importante obiective ale programului bavarez pentru finanţarea dezvoltării 
economiei agrare şi a zonelor rurale, prin care Bavaria aplică finanţarea în cadrul F.E.A.D.R., 
sunt: (1) consolidarea zonelor rurale ca spaţiu economic şi (2) realizarea şi conservarea unor 
condiţii de viaţă egale in toate regiunile. 

b) Guvernul Federal şi-a exprimat clar poziţia faţă de dezvoltarea Politicii Agrare 
Comune, guvernul doreşte să păstreze în continuare sistemul de ajutor direct. 

c) Cu toate că finanţarea dezvoltării rurale integrate se realizează cu ajutorul a o 
multitudine de instrumente, Fondul European de Pescuit (F.E.P.) şi Fondul European de 
Garantare Agricolă (F.E.G.A.) nu au fost create în mod special pentru finanţarea D.R.I. . 

                                                
24 Weingarten, P., Agrarpolitik in Deutschland, in: Bundeszentrale für politische Bildung (publicat): Aus Politik und 
Zeitgeschichte, nr. 5-6, 2010, p. 6-17. 
 
25 Zahrnt, V. (publicat), Für eine ambitionierte Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Deklaration europäischer 
Agrarökonomen, 2010, disponibil: http://www.reformthecap.eu/declaration-german. 
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Opini i  

a) Având în vedere concentrarea semnificativă a fondurilor pe un număr mic de firme 
mari, transformarea industriei agrare într-o agricultură multifuncţională rurală, nu pare realizabilă.  

b) Pentru a depăşi obstacolele unei dezvoltări rurale integrate, ne exprimăm opinia că 
este necesar să fie promovat, pentru o regiune, un concept comun de dezvoltare regională. 

c) Referitor la politica de dezvoltare rurală, opinăm că, aceasta este prea mult axată 
sectorial asupra agriculturii şi prea puţin orientată pe caracteristicile specifice ale teritoriului, adică 
prea puţin pe probleme concrete. 

d) Autorul împărtăşeşte opinia acelor specialişti care apreciază că pot apărea probleme 
în ceea ce priveşte interdependenţa dintre: U.E., Statul Federal German, statele federaţiei şi 
parţial nivelul local, în stabilirea obiectivelor finanţării şi deciziile luate în acest sens.  

Contr ibuţia personală majoră din acest capitol este faptul că autorul pune în discuţie 
actuala - şi în Germania destul de controversă – dezbatere privind politica agricolă comună U.E. 
până în anul 2020. În acest sens sunt elaborate cele două cerinţe fundamentale pentru o reformă 
a P.A.C. promiţătoare, acestea sunt: (1) schimbarea structurii actuale agro-industriale într-o 
agricultură rurală, care să susţină dezvoltarea zonelor rurale, este de neconceput având în 
vedere practicile de finanţare actuale care sunt îndreptate unilateral spre exploataţii agricole de 
dimensiuni mari. (2) Pentru a depăşi obstacolele existente în calea dezvoltării rurale integrate, 
trebuie promovat un concept comun de dezvoltare regională care în acelaşi timp să fie 
individualizat pentru fiecare regiune.  

 

 

CAPITOLUL V 

Descrie „FINANŢAREA UNUI PROIECT DE DEZVOLTARE RURALĂ 
INTEGRATĂ ÎN REGIUNEA OBERPFALZ - NORD DIN BAVARIA” pe exemplul unui 
studiu de caz.  

Acest capitol pune accentul pe un studiu de caz al unei regiuni din nordul Bavariei. 
Pentru „D.R.I.  Steinwald - Al l ianz“  se prezintă în această lucrare conceptul de dezvoltare 
rurală integrată precum şi modul de finanţare a acesteia. În plus se oferă o imagine de ansamblu 
asupra instrumentelor de planificare spaţiala şi de asemenea se descrie propriul model structural 
şi procesual pentru o dezvoltare integrată uniformă a spaţiului rural.  

În cadrul regulamentului F.E.A.D.R. s-a creat în U.E. instrumentul de promovare a 
dezvoltării rurale integrate, prin care se urmăreşte analiza endogenă a potenţialelor din regiune, 
precum şi activarea tuturor actorilor dintr-o regiune interesaţi de procesul de dezvoltare în cadrul 
unei abordări Bottom-Up. Domeniile de integrare într-un proces de dezvoltare rurală la momentul 
de faţă sunt de fapt: subiectele, actorii, comunitatea, metodele, managementul timpului, 
planificarea, finanţarea şi politica. Dreptul la holism este de asemenea una dintre cerinţele care 
trebuie îndeplinite de către conceptele de dezvoltare rurală integrată din anii 1990. 

În prezent, există în Bavaria aproximativ 1.900 de procese de dezvoltare rurală, în care 
sunt implicate aproximativ 1.000 de localităţi ce sunt supravegheate de către cele şapte birouri 
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bavareze pentru dezvoltare rurală. Din totalul de 1.900 de procese de dezvoltare rurală, există 22 
de cazuri care au fost începute în perioada din 2006 până în 2008 şi sunt recunoscute drept 
concepte de dezvoltare rurală integrată. Până în 2005 au fost finalizate în Bavaria 12 C.D.R.I. –
uri, în conformitate cu liniile directoare pentru perioada de finanţare 2000 - 2005, care s-au 
încheiat şi se află la momentul de faţă în faza de implementare. Un astfel de proiect este D.R.I. 
Steinwald-Allianz care a fost înfiinţat de către zece localităţi din nordul Bavariei în anul 2004. 

În nord-estul Bavariei se află regiunea Oberpfalz cu o suprafaţă de 9.691 kilometri pătraţi, 
care este în est adiacentă Republicii Cehe. În sudul la Oberpfalz se află regiunile administrative 
Niederbayern (Bavaria Inferioară) şi Oberbayern (Bavaria Superioară), în vest se învecinează cu 
regiunea administrativă Mittelfranken şi în nord se află regiunea administrativă Oberfranken.  

La marginea de nord a Oberpfalz-ului - o zonă foarte slabă din punct de vedere structural 
- se află Tirschenreuth cu o suprafaţă de aproximativ 1.084 de kilometri pătraţi şi aproximativ 
78.000 de locuitori. În partea de nord şi de est, zona este delimitată de poalele sudice ale 
Fichtelgebirge, de pădurea Oberpfalz şi de pădurea Böhmer. Podişul central este Steinwald. Între 
lanţurile muntoase se află în valea Naab-Wondreb şi în valea Kemnather zone cu lacuri mari, în 
total aflându-se în aceea zonă aproape 4.000 de lacuri. De la sud-vest la nord-est curge bazinul 
principal european, care desparte Dunărea şi Elba în această zonă.  

Din punct de vedere formal „Alianţa comunală Steinwald" a fost fondată la data de 
20.01.2004, conform legii pentru cooperare locală (KommZG), reprezentând mai întâi asocierea a 
următoarelor zece localităţi: Stadt Erbendorf, Markt Falkenberg, Gemeinde Friedenfels, Markt 
Fuchsmühl, Stadt Kemnath, Gemeinde Krummennaab, Gemeinde Pullenreuth, Gemeinde Reuth 
bei Erbendorf, Stadt Waldershof, Markt Wiesau. 

Pentru aceste zece localităţi a fost prezentat, de către un birou de planificare, un concept 
de dezvoltare rurală integrată în octombrie 2005. La momentul acela zona de alianţă acoperă o 
suprafaţă de aproximativ 390 de kilometri pătraţi şi numărul de rezidenţi era de aproximativ 
30.000 de locuitori. La mijlocul anului 2007 s-au mai alăturat următoarele trei comunităţi -
Neusorg, Brand, Ebnath - alianţei Steinwald, astfel încât la momentul de faţă aceasta numără 
treisprezece comunităţi partenere. Astăzi alianţa se extinde pe o zonă de aproximativ 425 de 
kilometri pătraţi, iar în zona de alianţă Steinwald trăiesc mai mult de 34.000 de oameni (inclusiv al 
doilea domiciliu). Din anul 2005, conceptul de dezvoltare rurală integrată nu a fost în mod oficial, 
până în momentul de faţă, adaptat la noua formaţie a comunităţilor membre. Figura 1 de mai jos, 
arată zona alianţei Steinwald în regiunea Oberpfalz-Nord. 
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Figura 1: Zona alianţei Steinwald în districtul Tirschenreuth (Bavaria) 

 
Sursa: Steinwald-Allianz (editor): 13 parteneri puternici – împreună în viitor, fără indicaţie a anului de publicare, disponibil 
pe internet la adresa www.steinwald-allianz.de/wir_ueber_uns.html.  
 

Analiza situaţiei iniţiale a regiuni, care se face în cadrul conceptului de dezvoltare rurală 
integrată, cuprinde pe deoparte descrierea principalelor condiţii regionale şi pe de altă parte o 
analiză a punctelor forte/slabe precum şi a oportunităţilor/ameninţărilor (analiza SWOT) a acestui 
proiect (vezi tabelul următor). 

 

Tabelul 1: analiza punctelor forte/slabe precum şi a oportunităţilor/ameninţărilor ale D.R.I. Steinwald-Allianz 
Punctele forte  Punctele slabe 

I.  Condiţi i  peisagistice de bază  
• frumuseţe naturală şi diversitate (câmp,  
      pădure, iaz) 
• apropierea de natură, peisaj muntos des  
      împădurit  
• posibilitatea de a desfăşura activităţi în aer  
      liber / vacanţă activă (drumeţii, schi, nordic  
     walking) 
II .  Oameni 
• asociaţii active  
• mediu cultural/istorie 
• persoane indigene 
• meşteşuguri eficiente şi de încredere 

I.  Oferta de lucru 
• lipsa pieţei de muncă  
II .  Oameni 
• slăbiciune financiară la nivel local  
• transportul public 
II I .  Oferte de agrement/turism  
• oferte pentru timpul liber 
• Infrastructura de turism 
IV.  Gradul de cunoaştere a regiunii  

 

Oportunităţi   Ameninţări 
I .  Nivelul preţuri lor 
• raportul preţ - performanţă 
• preţurile pentru terenurile construibile 
II .  Produse regionale  

prin strategii de marketing inteligente se 
poate promova gradul de cunoaştere a 
regiunii  

I I I .  Oameni 

I.  Dezvoltare slabă a infrastructuri i  de 
turism  

• deficite în alimentaţie publică şi cazare  
• ne luare în considerare a cerinţelor de bază 
      exprimate de turişti  
I I .  Societate  
• renunţare din partea cetăţenilor  
• atmosferă negativă  
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• proiectul GeoPark/geologie 
• apă/apă minerală/sănătate 
• mediul cultural/ istorie 
• expoziţie de grădinărit 2006 transfrontalieră  
       peisaje:  
      - peisaj - lac 
      - peisaj - piatră 
      - peisaj - pădure 

• dezvoltare demografică  
• emigrare  
• scăderea locurilor apropiate de 
aprovizionare 
III .  Scăderea agriculturi i  
• problema schimbărilor structurale  
• problema succesiunii 
 

Sursa: Böhringer R., Köppel, Astrid: Steinwald-Alianz – Conceputl unei dezvoltării rurale integrate din 28.10.2005, nepublicat, 
P.90. 
 

În două ateliere de lucru, la nivel local, care au avut loc în urma analizei SWOT, s-au 
cristalizat următoarele patru domenii tematice pentru D.R.I. alianţa Steinwald: 

 - primul domeniu tematic: economie - agricultură - comerţ – infrastructură, 

- al doilea domeniu tematic: turism - structura ofertelor – calificări, 

- al treilea domeniu tematic: publicitate - marketing regional şi 

- al patrulea domeniu tematic: administrare - cooperare comunală. 

Cele patru domenii tematice au fost discutate în trei şedinţe în cadrul unor grupe mici, 
cunoscute sub numele de grupuri de lucru regionale.  

În cadrul conceptului de dezvoltare rurală integrată sunt propuse o serie de proiecte şi 
măsuri pentru a fi puse în aplicare. În tabelul 2 de mai jos sunt rezumate aceste propuneri. 
Aceste măsuri au fost atribuite, pentru această clasificare, uneia dintre cele patru teme:  

 

Tabelul 2: Propuneri de proiect în cadrul conceptului de dezvoltare rurală integrată a Steinwald-Allianz 
conform domeniilor tematice  
Prima tematică: 
Economie –  
Agricultură –  
Comerţ–  
Infrastructură 

A doua tematică:  
Turism –  
Structura 
ofertelor –  
Calif icări 

A treia tematică: 
Reclamă –  
Marketing 
Regional 

A patra 
tematică:  
Administrare –  
Cooperare 
comunală 

crearea unei pieţe 
pentru agricultori 

construirea unor 
drumuri tematice 
pentru drumeţii  

apariţie pe internet 
comună  

uniformizarea 
apariţiei pe internet 
a comunităţilor  

prezentarea 
agriculturii în cadrul 
spectacolelor 
comerciale  

numirea unui ghid 
de drumeţii 

publicarea unui 
Newsletter regional  

 

construirea unor 
sisteme fotovoltaice 
pentru cetăţeni  

promovarea 
turismului cu 
bicicleta 

logo comun  

crearea unei burse 
pentru posturi de 
ucenicie şi pentru 
piaţa de muncă  

furnizarea de 
drumeţii ghidate  
(plimbări tematice) 
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publicarea unei cărţi 
pentru meşteşuguri  
(carte pentru 
branşă) 

Kneipp - regiune de 
sănătate; 
parcul de odihnă 

  

reamenajarea aşa 
numitei „casă în 
pădure“ 
(gastronomie) 

Identificarea grupului 
ţintă prin 
intensificarea 
marketingului  

  

Sursa: Böhringer; Köppel, P. 185. 
 

Se recomandă de asemenea, ca în cadrul conceptului de dezvoltare rurală integrată la 
nivelul alianţei să fie creat un post pentru un manager regional sau pentru un director general, 
care este pe deplin responsabil pentru punerea în aplicare a proiectelor. 

În cazul finanţării proiectelor de management regionale se presupune foarte frecvent, că 
resursele financiare necesare în faza de iniţiere, şi anume cele pentru sensibilizarea şi 
mobilizarea actorilor sau a ideilor sunt relativ scăzute, pe când în faza de implementare este 
necesar un buget financiar mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp. Pentru finanţarea 
proiectelor de management regional se recomandă un amestec din diverse instrumente 
financiare, care combină fondurile publice de finanţare cu mijloace de cofinanţare.  

Volumul de finanţare a D.R.I. în cadrul alianţei Steinwald, până la sfârşitul anului 2009, 
avea valoarea de aproximativ 9,3 milioane de euro. În mod indirect, dar totodată în cadrul 
proiectului D.R.I., au fost efectuate investiţii din partea localităţilor participante sau a unor terţe 
persoane, în valoare de 1,3 milioane de euro. La aceste investiţii indirecte a luat parte şi statul 
Bavaria, prin alocarea unor mijloace de finanţare în valoare de aproximativ 550.000 de euro. 
Cheltuielile anuale, în valoare de aproximativ 75.000 de euro, se alocă în mare parte pentru 
biroul de turism care este operat de către D.R.I. a alianţei Steinwald, precum şi pentru 
contribuţiile la asociaţia de turism, mijloace de publicitate, menţinerea site-ului şi pentru costurile 
de şcolarizare. Activitatea constantă a D.R.I. din cadrul alianţei Steinwald este finanţată printr-un 
sistem de contribuţie, care este compus din două componente: (1) taxă de bază fixă în valoare de 
400 de euro pe an pentru fiecare membru al comunităţii şi (2) o contribuţie variabilă per 
comunitate membră în valoare de 2 euro pe an pe cap de locuitor. 

Ca o concluzie intermediară a capitolului V se poate afirma că, în Bavaria, instrumentul 
de finanţare al D.R.I. este utilizat preponderent pentru suprafeţe mici şi este considerat baza 
pentru finanţarea dezvoltării regionale. Ministerul de Stat pentru Alimentaţie, Agricultură şi 
Silvicultură urmăreşte ideea de bază şi anume o dezvoltare interioară pozit ivă  a 
comunităţilor care sunt implicate în D.R.I. . În timp ce în cazul unei D.R.I., finanţarea regională 
sau naţională a domeniilor de activitate semnificative (de exemplu reţele ale societăţilor) se află 
în centrul atenţiei, în cazul finanţării LEADER din cadrul conceptelor de dezvoltare regională 
(C.D.R.), aceasta se referă în mod regulat la proiecte individuale. Prin urmare, reglementarea 
puternică a dezvoltării rurale integrate se află  în contradicţie cu principiul subsidiarităţii. 

În domeniul dezvoltării rurale integrate am constatat că există două abordări de finanţare 
concurente: (1) prin dezvoltarea rurală integrată în cadrul F.E.A.D.R. s-a urmărit crearea unui 
concept de finanţare care să ia în considerare spaţiul şi problemele acestei promovări. În plus, 
există în continuare (2) prin finanţarea pentru consolidarea terenurilor - chiar dacă aceasta este 
integrată într-o D.R.I.- o măsură de finanţare orientată unilateral spre agricultură. Dar se pune 
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întrebarea dacă în cadrul unei finanţări nu se ajunge la o concurenţă între conceptul de 
dezvoltare rurală integrată, care este axat pe nivelul regional, şi abordarea LEADER, care se 
bazează pe proiecte individuale? 

De asemenea şi conceptul de management regional, în contextul planificării regionale şi 
al dezvoltării rurale integrate, se află într-o anumită relaţie de concurenţă în Bavaria. Un factor 
care complică situaţia şi mai mult este faptul că cele două instrumente se află în responsabilitatea 
a două ministere diferite: managementul regional este responsabilitatea Ministerului de Stat 
Bavarez pentru Economie, Infrastructură, Trafic şi Tehnologie, pe când Ministerul de Stat 
Bavarez pentru Alimentaţie, Agricultură şi Silvicultură este responsabil pentru dezvoltarea rurală 
integrată. 

Analiza efectuată de către autor cu privire la finanţarea şi promovarea celor două domenii 
principale de dezvoltare rurală, respectiv consolidarea terenurilor şi reînnoirea satelor, indică în 
Bavaria, în anul 2010, următoarea situaţie: dezvoltările rurale sunt finanţate în principal cu 
aproximativ 23% prin mijloace ale statului Bavaria, cu aproximativ 20% prin alocarea costurilor 
către comunităţile implicate, cu aproximativ 16% prin mijloace de finanţare ale guvernului federal 
şi cu aproximativ 13% prin mijloace de finanţare ale U.E. . Contribuţiile proprietarilor de clădiri 
care sunt pregnante pentru locuitori reprezintă aproximativ 21%, iar contribuţiile proprii ale 
proprietarilor terenurilor, în cadrul consolidării terenurilor, sunt în medie în valoare de 7%. 

Prin modelul structural şi procesual pentru punerea în aplicare a unei dezvoltări rurale 
integrate, care este bazat pe modelele New Public Management (noul model de conducere) şi 
Good Governance (guvernare bună respectiv durabilă) din cadrul domeniului ştiinţelor 
administrative, se urmăreşte realizarea a două obiective. În primul rând se arată că modelul 
structural şi procesual prezentat este în mare măsură conectabil, din punct de vedere 
metodologic precum şi contextual, la conceptul de dezvoltare rurală integrată şi, de asemenea, 
reprezintă o completare pentru abordările utilizate pentru planificarea teritorială. În al doilea rând 
oferă o explicaţie pentru cerinţele postulate faţă de holism, în cadrul dezvoltării rurale integrate. 

Protagoniştii dezvoltării rurale integrate postulează, respectiv reclamă, conceptul de 
holism26. Ce se înţelege de fapt prin holism a rămas până la momentul de faţă şi în literatura de 
specialitate - în afară de câteva excepţii izolate - o întrebare fără răspuns. Pe lângă disciplinele 
tradiţionale implicate în D.R.I. precum geografie, agro-economie şi sociologie, sunt necesare şi 
sugestii din domeniile pedagogie, psihologie şi teologie pentru a clarifica dreptul la holism. Atâta 
timp cât în cadrul unui proces de dezvoltare rurală integrată nu are loc o dezvoltare sistematică a 
structurilor de gândire în direcţia domeniilor numite mai sus, procesul nu poate fi numit holistic27. 
Din punctul de vedere al autorului, în acest domeniu există un mare - şi promiţător - câmp de 
cercetare. 

În cele din urmă autorul ajunge la următoarea concluzie: în ciuda unor puncte critice, se 
constată faptul că Bavaria dispune, conform conceptelor de dezvoltare integrată, de un 
instrument care este mai mult decât axat doar unilateral pe sectoare, ci acesta promovează de 
asemenea, cooperarea regională a părţilor interesate. Volumul de finanţare pentru acest 
instrument de dezvoltare rurală este relativ scăzut.  
                                                
26Miller, J., Integrierte ländliche Entwicklung – Ein ganzheitlicher Ansatz zur Entwicklung ländlicher Räume, Baye-
rischer Gemeindetag, nr. 10, 2005, p. 352 – 355. 
 
27 Abt, T., Fortschritt ohne Seelenverlust – Versuch einer ganzheitlichen Schau gesellschaftlicher Probleme am 
Beispiel des Wandels im ländlichen Raum, Ediţia 2, Editura Daimon, Einsiedeln, 1988.  
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