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POLITICA DE DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA
- O IMAGINE SINTETICĂ A IMPLEMENTĂRII
PRIMULUI PROGRAM NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
2007-2013
Lucrarea analizează gradul de absorbție a fondurilor alocate dezvoltării rurale, pe tipuri de
regiuni, și identifică principalele aspecte pozitive și negative care au apărut în exercițiul financiar
2007-2013. Rezultatele se bazează, în principal, pe analiza statistică a datelor furnizate de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Concluziile arată că perioada de programare 2007-2013 poate fi
considerată o etapă importantă de acomodare și de acumulare de experiență în domeniul accesării și
implementării proiectelor cu finanţare europeană. PNDR a suscitat un larg interes din partea actorilor
rurali tradus prin numărul mare de proiecte depuse (peste 150 mii). Regiunile predominant rurale au
fost principalele beneficiare, atât în ceea ce privește numărul (66,20% din numărul total de proiecte
contractate), cât și valoarea proiectelor (58,89% din valoarea totală a proiectelor contractate).
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RURAL DEVELOPMENT POLICY IN ROMANIA
– A SYNTHETIC IMAGE OF THE IMPLEMENTATION OF THE FIRST
NATIONAL RURAL DEVELOPMENT PROGRAM
2007-2013
The paper analyzes the absorption degree of funds allocated to rural development, by types of
regions, and identifies the main positive and negative aspects that occurred in the financial exercise
2007-2013. The results are mainly based on the statistical analysis of data provided by the Ministry of
Agriculture and Rural Development. The conclusions reveal that the programming period 2007-2013
can be considered an important step in accommodating and gaining experience in accessing and
implementing projects with European funding. NRDP generated a great interest from the rural actors,
materialized into the large number of projects submitted (over 150 thousand). The predominantly
rural regions were the main beneficiaries, both as regards the number (66.20% of the total number of
contracted projects) and the value of projects (58.89% of the total value of contracted projects).
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