
Mioara BORZA
1
 
 

 
1
Universitatea ”Alexandru  Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  

Autor corespondent - email:  mioara@uaic.ro 

 

 

VALORILE SPAȚIULUI RURAL ROMÂNESC: O ANALIZĂ DE PROGRES 

DIN PERSPECTIVA GESTIUNII FONDURILOR EUROPENE 
 

Spațiul rural românesc este un deținător major de valori esențiale pentru dezvoltarea economică și 

progresul de ansamblu al țării noastre. Astfel, dezvoltarea socio-economică depinde în mare măsură de 

ritmul dezvoltării spațiului rural - reprezentativ pentru recunoașterea internațională a României. Creșterea 

calității vieții în spațiul rural românesc și asigurarea progresului socio-economic al acestuia reprezintă o 

prioritate majoră a politicilor de finanțare europeană. Remarcăm importanța programelor de finanțare 

dedicate spațiului rural, prin contribuția la capitalizarea valorilor deținute și la progresul socio-economic 

al acestuia. Dat fiind că spațiul rural românesc a fost subiectul unor schimbări majore, cu o evoluție 

sinuoasă, este adecvată utilizarea în manieră eficientă a surselor de finanțare care permit implementarea 

de proiecte orientate către dezvoltarea spațiului rural. Prin lucrarea de față ne propunem să analizăm 

rezultatele și beneficiile programelor cu finanțare europeană referitoare la dezvoltarea rurală a României. 

Printr-o analiză de sinteză, realizăm o incursiune în ultimii 10 ani cu privire la amprenta și progresul 

conturate ca urmare a gestiunii fondurilor europene. 
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THE VALUES OF THE ROMANIAN RURAL AREA: A PROGRESS 

ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE MANAGEMENT OF 

EUROPEAN FUNDS 
 

The Romanian rural area is a major holder of the essential values for the overall economic 

development and social progress of our country. Thus, the socio-economic development largely depends 

on the development rate of rural area - representative for the recognition of our country worldwide. The 

increase of life quality in the Romanian rural area and ensuring its social and economic progress represent 

a main priority of the European funding policies. We can notice the importance of the financing programs 

dedicated to rural area, by the contribution to the capitalization of the values and to the socio-economic 

progress of the countryside. As the Romanian rural area was subject to significant changes, with sinuous 

evolution, it is appropriate to use, in an efficient manner, the funding sources that permit to implement the 

projects oriented to its development. In this paper, we intend to analyze the results and benefits of the 

European financing programmes related to rural development in Romania. Through a synthetic analysis, 

we give an insight into the footprint and progress made as a result of the European funding management 

in the last 10 years. 
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