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IMPACTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA
DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚILOR RURALE – STUDII DE CAZ
În lucrare sunt analizate patru comunități rurale din județul Iași, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
a României, prin diagnoze socio-economice efectuate la un interval de peste 10 ani. Datele de intrare
pentru anul 2004, de referință, reflectă starea comunităților rurale înainte de aderarea României la
Uniunea Europeană, a doua analiză fiind efectuată pentru a vedea situația după circa un deceniu de la
integrare. Aspectele analizate au vizat evoluția exploatațiilor agricole, a structurilor agrare, a diferitelor
grupuri formale și informale, a mediului de afaceri, în general, precum și a percepției privind dimensiunea
de gen. Rezultatele reflectă modul în care comunitățile rurale reacționează la politicile naționale și
europene de dezvoltare rurală, precum și la alți factori cu impact asupra dezvoltării socio-economice
locale.
Cuvinte cheie: comunitate rurală, dezvoltare rurală, analiză socio-economică, dimensiunea de
gen, județul Iași.
Clasificare JEL: Q12, Q13, Q15, Z13, J16.

THE IMPACT OF ROMANIA'S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
ON THE RURAL COMMUNITIES DEVELOPMENT – CASE STUDIES
The paper analyzes four rural communities from Iasi County, North-East Development Region of
Romania, through socio-economic diagnoses performed over a period of more than 10 years. The
reference data for the reference year 2004 reflect the situation of the rural communities before Romania's
accession to the European Union, the second analysis being made to see the situation at ten years after the
accession. The analyzed aspects focused on the evolution of agricultural holdings, agrarian structures,
various formal and informal groups, the business environment in general, as well as the perception of the
gender dimension. The results reflect how rural communities react to national and European rural
development policies as well as to other factors impacting the local socio-economic development.
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