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APRECIERI ASUPRA NIVELULUI DE SUSȚINERE FINANCIARĂ A 

AGRICULTURII ȘI A SPAȚIULUI RURAL ROMÂNESC DIN FONDURI 

PUBLICE 
  

Nivelul fondurilor publice destinate susținerii agriculturii și dezvoltării rurale din România a 

avut o evoluție oscilantă în perioada de preaderare urmată de o creștere importantă în perioada 

următoare, după aderarea la Uniunea Europeană. Întregul proces de elaborare și implementare a 

Politicii Agricole Comune, mecanismele financiare și criteriile de alocare a fondurilor publice fac 

obiectul unor discuții dificile, de cele mai multe ori contradictorii, între statele membre, ca urmare a 

priorităților naționale diferite a fiecărui stat membru. Respectarea principiului solidarității financiare, 

evitarea distorsiunilor pe piața comună a produselor agroalimentare, dezvoltarea echilibrată a tuturor 

regiunilor, coeziunea între statele membre, ar trebui să fie adevăratul deziderat al tuturor politicelor 

comune europene.  
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fonduri structurale. 

Clasificare JEL: Q14. 

 

 

ASSESSMENTS ON FINANCIAL SUPPORT FROM PUBLIC FUNDS FOR 

ROMANIA’S AGRICULTURE AND RURAL AREA 
 

The level of public funds meant to support agriculture and rural development in Romania had 

an oscillating evolution during the pre-accession period followed by a significant increase in the next 

period after the accession to the European Union. The whole process of developing and implementing 

the Common Agricultural Policy, the financial mechanisms and the criteria for allocating public funds 

are the subject of difficult, often contradictory discussions between Member States, as a result of the 

different national priorities of each Member State. Respecting the principle of financial solidarity, 

avoidance of distortions on the common market for agri-food products, a balanced development of all 

regions and cohesion between Member States should be the true aim of all common European policies. 
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