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Abstract. In Romania were constitute too many special funds in last ten 
years. From these special funds were two, The fund for environment and The 
Special fund for development of Romanian agriculture, had impact to natural 
environment. I analyses if these funds had the result expected.  

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Dezvoltarea agriculturii româneşti şi protecţia mediului au reprezentat teme de 

dezbatere care au condus la aplicarea diferitelor metode de finanţare a lucrărilor în 
aceste domenii. Crearea fondurilor speciale pentru atingerea aceste obiective au fost 
utilizate dar fără succes. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Fondul pentru mediu este înfiinţat ca instrument economico-financiar 

destinat susţinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul 
naţional de acţiune pentru protecţia mediului. Administraţia Fondului pentru 
mediu este instituţia de utilitate publică, sub autoritatea Ministerului Apelor şi 
Protecţiei Mediului, care răspunde de administrarea acestuia.”[1] 

Sursele de constituire a Fondului pentru mediu sunt următoarele [3]: 
- aplicarea unei cote de 20% asupra valorii încasate din activităţile 

de export al fierului vechi; 
- aplicarea unei cote de30% asupra valorii încasate pentru exportul 

de deşeuri de metale neferoase; 
- aplicarea unei cote de 30% asupra valorii încasate din exportul de 

buşteni; 
- aplicarea unei cote de 5%asupra valorii de import a deşeurilor de 

hârtie; 
- aplicarea unei cote de 10% asupra valorii încasate la 

comercializarea pe piaţa internă a substanţelor periculoase şi a produselor 
cu potenţial toxic ridicat asupra sănătăţii populaţiei, indiferent de 
provenienţa acestora; 

- alocaţii de la bugetul de stat, vărsăminte, donaţii, sponsorizări, 
asistenţă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române sau 
străine; 
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- sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte 
operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale fondului pentru 
mediu; 

- asistenţa financiară din partea unor organisme internaţionale; 
- sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul fondului 

pentru mediu. 
Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea proiectelor şi realizarea 

unui număr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a 
proiectelor din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului. Categoriile 
specifice de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc având ca scop 
transpunerea în practică a priorităţilor investiţionale ce decurg din preluarea 
acquis-ului comunitar, şi vizează: 

a. controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului, inclusiv prin 
utilizarea unor tehnologii curate; 

b. protecţia resurselor naturale; 
c. gestionarea sau reciclarea deşeurilor; 
d. tratarea şi/sau eliminarea deşeurilor periculoase; 
e. protecţia şi conservarea biodiversităţii; 
f. educaţia şi conştientizarea privind protecţia mediului. 
Tot din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din 

categoriile menţionate, prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi: 
- finanţarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile; 
- cofinanţarea unor proiecte finanţate din surse externe prin credite 

rambursabile sau granturi; 
- subvenţionarea totală sau parţială a unor dobânzi ale creditelor acordate de 

bănci; 
- garantarea unor credite interne pentru finanţarea proiectelor, în limita a 

maximum 60% din valoarea acestora. [1]. 
Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, 

fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de 
stat. 

În definirea politicilor pentru agricultură, România a înregistrat cele mai 
multe schimbări. Alternanţele la guvernare a condus întotdeauna la schimbarea 
strategiei de dezvoltare a acestei ramuri a economiei naţionale. Din acest motiv 
rămânerea în urmă a acestui domeniu a impus, în ultimii ani, acordarea unei 
finanţări mai importante pentru a realiza investiţiile necesare creşterii producţiilor 
agricole şi asigurarea alimentaţiei populaţiei. În această preocupare se înscrie şi 
constituirea în anul 1999 a Fondului pentru dezvoltarea agriculturii româneşti 
obţinut din „veniturile Agenţiei Domeniilor Statului, inclusiv cele obţinute din 
concesionare, vor fi depuse în conturi purtătoare de dobânzi şi se constituie într-
un fond special, denumit "Dezvoltarea agriculturii româneşti", la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, din care se finanţează programe de 
dezvoltare, programe de dezvoltare a pieţelor interne şi externe, programe de 
cercetare, programe de dezvoltare a micilor fermieri şi alte programe, inclusiv 
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cele de restructurare, care au drept scop privatizarea eficientă a societăţilor 
comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei.”[2] 

Destinaţia Fondului special „Dezvoltarea agriculturii româneşti” o 
constituie finanţarea unor programe aprobate de Guvernul României privind 
investiţii în mecanizarea agriculturii (achiziţii de tractoare şi alte maşini agricole), 
creşterea calităţii genetice a animalelor domestice, lucrări de irigaţii etc.

Anul 2000 a consemnat încasarea primelor venituri în acest fond special 
obţinute din privatizarea unor întreprinderi de stat care deţineau terenuri agricole, 
dar utilizarea fondurilor încasate s-a materializat abia începând cu anul următor. 
Execuţia bugetară a fondului este prezentată în tabelul 1.  

 
Tabelul  1. 

Evoluţia execuţiei bugetului Fondului 
pentru dezvoltarea agriculturii româneşti în anii 2001 şi 2002 

- în miliarde lei vechi -   
Indicatori  2001 2002 
Venituri  470,0 2037,7 
Cheltuieli  560 2189,8 
Excedent  -90,0 -152,1 

Soldul bugetului de stat (+/-) -35809,1 -47618,1 
Sursa: Buletinele periodice ale Ministerului Finanţelor Publice 
 
Fondurile obţinute de Agenţia domeniilor statului nu au fost suficiente 

pentru a finanţa obiectivele de cheltuieli aprobate, nici în anul 2001 şi nici în anul 
2002, exerciţiile bugetare încheindu-se cu deficit. 

CONCLUZII 
Protecţia mediului reprezintă unul din capitolele de integrare în Uniunea 

Europeană pentru îndeplinirea căruia România trebuie să investească sume 
considerabile. Această stare de fapt se datorează tehnologiilor învechite folosite 
de diferitele ramuri economice care au două caracteristici: sunt energofage şi 
poluante. Deoarece capacitatea capitalului privat autohton de a suporta aceste 
costuri ridicate este foarte redusă, autorităţile publice trebuie să creeze un sistem 
care să ajute implementarea în producţie a unor tehnologii ecologice. Mai mult, 
trebuie concepute proiecte prin care populaţia să conştientizeze nocivitatea 
acţiunilor sale asupra mediului înconjurător, iar aceste proiecte nu pot fi realizate 
decât de instituţiile publice din domeniu. 

Având în vedere cele prezentate s-a luat decizia, în anul 2000, de a se 
constitui Fondul pentru mediu, ca fond special gestionat extrabugetar. Numai că 
fondul a funcţionat doar un an pentru că, în 2001, acesta a fost inclus în bugetul 
de stat. Decizia ne apare justificată, cu atât mai mult cu cât Ministerul Apelor şi 
Protecţiei Mediului finanţează, din surse ale bugetului de stat, obiective similare. 
De asemenea, pentru acest domeniu de activitate sunt sume impresionante în 
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fondurile de preaderare pentru care ministerul ar trebui să realizeze proiecte 
pentru a obţine finanţare nerambursabilă. În ultimii patru ani trecuti de la 
desfiinţarea fondului special finanţarea activităţilorde protecţie a mediului este 
mai bună dar încă mult sub necesităţile timpului pe care-l trăim. 

Agricultura reprezintă domeniul în care modul de finanţare s-a schimbat 
radical de la o guvernare la alta ceea ce a creat un haos financiar. 

În ceea ce priveşte Fondului special pentru „Dezvoltarea agriculturii 
româneşti” unde sursele de constituire provin mai ales din privatizare, era normal 
ca sumele încasate să fie destinate investiţiilor în agricultură. Dar soluţia 
constituirii unui fond special este doar una provizorie, deoarece la finalul 
procesului de privatizare nu vor mai exista venituri iar fondul se va desfiinţa. 
Apreciem că, aşa cum a fost organizat acest fond special, au fost respectate 
criteriile obiective, iar utilizarea lui a condus la realizarea unor investiţii în 
agricultură mai mari decât dacă sumele încasate din vânzarea activelor agrare ar fi 
intrat în componenţa bugetului de stat şi nu ar mai fi fost dirijate spre investiţii în 
agricultură.  

Constituirea acestui fond pentru a impulsiona investiţiile în agricultură, deşi 
teoretic este o soluţie acceptabilă, practic nimic nu se poate schimba esenţial din 
organizarea acestui domeniu dacă anumite sume, mult sub necesităţile obiective, 
sunt debugetizate. În acest fel apar mai multe suspiciuni despre utilizarea fondului 
decât rezultate.  

Având în vedere că în agricultură necesarul de sume pentru investiţii sunt 
foarte mari este esenţial ca sursele de finanţare să fie cât mai concentrate şi nu să 
se fărâmiţeze, deoarece numai prin cumulare se pot realiza obiective majore care 
să genereze rezultatele necesare. 
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