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PRIORITĂŢI STRATEGICE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ALE
SPAŢIULUI RURAL
În prezent, la nivel european şi naţional, sunt elaborate o serie de programe şi strategii
dezvoltare durabilă ale spaţiului rural şi care şi-au propus ca scop, sprijinirea şi stimularea creşterii
productivităţii în agricultură, astfel încât consumatorii interni şi europeni să dispună de o ofertă
complexă şi stabilă de produse agricole la preţuri accesibile.
Prin cercetarea efectuată se poate afirma faptul că, dezvoltarea durabilă a agriculturii e
considerată a fi una dintre priorităţile esenţiale ale politicii europene. Lărgirea Uniunii Europene a
modificat major datele din agricultura europeană, politica agricolă fiind supusă unor noi provocări,
ceea ce a necesitat şi impune şi în continuare o serie de reforme şi transformări. Nu putem să nu
menţionăm faptul că, resursele financiare alocate priorităţilor de dezvoltare rurală sunt dependente de
situaţia specifică a fiecărei ţării, de punctele sale forte, de slăbiciuni, dar şi de posibilităţile fiecărei
regiuni de program.
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STRATEGIC PRIORITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE
RURAL AREAS
Nowadays, both at European and national level, a series of programs and sustainable rural
development strategies have been developed, which have set as their goal objective to support and
foster agricultural productivity growth, so that the domestic and European consumers can have a wide
and stable supply of agricultural products at affordable prices.
Through our research it can be stated that sustainable agriculture is considered to be one of the
core priorities of European policy. The EU enlargement has greatly changed the data from European
agriculture, the agricultural policy being subject to new challenges, which needed and still require a
series of the reforms and transformations. We cannot fail to mention that the financial resources
allocated to the rural development priorities depend on the specific situation of each country, of its
strengths and weaknesses as well as on the possibilities of each program region.
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